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Oleh

Deacy Permata Sari

Masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan konjungsi pada makalah tugas

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan implikasinya pada

pembelajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan

mendeskripsikan penggunaan konjungsi pada makalah tersebut. Metode yang

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini

adalah makalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik

dokumentasi.

Penggunaan konjungsi koordinatif berjumlah 802 penggunaan dengan ketepatan

sebanyak 780 dan ketidaktepatan sebanyak 22 penggunaan. Penggunaan

konjungsi subordinatif berjumlah 1.099 penggunaan dengan ketepatan sebanyak

1.059 dan ketidaktepatan 40 penggunaan.



Penggunaan konjungsi korelatif berjumlah 24 penggunaan dengan ketepatan

sebanyak 19 dan ketidaktepatan sebanyak 5 penggunaan. Konjungsi antarkalimat

berjumlah 85 penggunaan dengan ketepatan sebanyak 50 dan ketidaktepatan

sebanyak 35 penggunaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa materi mengenai konjungsi pada MKU

Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd. sudah berhasil.

Artinya, mahasiswa sudah mampu menggunakan konjungsi dengan baik. Hal

tersebut dapat dilihat dari persentase penggunaan konjungsi yang menunjukan

bahwa terdapat 95% penggunaan yang tepat dan hanya 5% penggunaan konjungsi

yang tidak tepat.

Materi mengenai konjungsi disajikan pada MKU Bahasa Indonesia Universitas

Lampung tentang ciri-ciri utama kalimat efektif yang meliputi kelogisan,

kepaduan, kesejajaran, dan kehematan. Materi yang berkaitan dengan penelitian

ini terdapat dalam Kompetensi Standar MKU Bahasa Indonesia, yakni setelah

mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia, mahasiswa dapat memiliki pengetahuan

tentang kaidah penulisan Bahasa Indonesia laras ilmiah seperti EYD, kalimat

efektif, paragraf , dan karya ilmiah sehingga dapat menerapkannya dalam tulisan

secara benar dan Kompetensi Dasar 3, yakni setelah menyelesaikan pokok

bahasan tentang ciri dan syarat kalimat efektif, mahasiswa diharapkan dapat

membuat kalimat efektif secara tertulis dengan benar.

Kata kunci: Penggunaan konjungsi, makalah mahasiswa fakultas kedokteran.



PENGGUNAAN KONJUNGSI PADA MAKALAH MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2017
DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

DI PERGURUAN TINGGI.

Oleh

DEACY PERMATA SARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

pada

Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia
Jurusan Bahasa dan Seni

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDARLAMPUNG
2018







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandarlampung, 11 Desember 1992. Penulis bernama

lengkap Deacy Permata Sari ini adalah putri tunggal dari pasangan Bapak Abdul

Salam dan Ibu Sumiyati.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini

II diselesaikan pada tahun 1998. Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Sukajawa

diselesaikan pada tahun 2004. Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI I

Bandarlampung diselesaikan pada tahun 2007. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2

Bandarlampung diselesaikan pada tahun 2010. Pada tahun yang sama (2010),

penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan, Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota Himpunan

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung. Selain itu, penulis pernah melakukan Program

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Pelita Desa Agung Jaya, Tulang Bawang

Barat tahun pelajaran 2013/2014.



MOTO

إِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا

فََرْغَت فَاْنَصبْ  فَإَِذا

َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغبْ 

"Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,"

"dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap."

(Q.S. Al Insyirah: 6-8)

بِِرْینَ  َ َمَع الّصٰ ٰلوِةۗ إِنَّ ّهللاٰ ْبِر َوالصَّ لَِّذْیَن ٰاَمنُوا اْستَِعْینُْوا بِالصَّ

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah

dengan sabar dan (mengerjakan) sholat. Sesungguhnya Allah beserta

orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah: 153)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan. Bahasa merupakan alat

komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh

alat ucap manusia (Keraf, 1994: 1). Anderson (dalam Tarigan, 1987: 2-3)

berpendapat adanya delapan prinsip dasar bahasa, yaitu: (1) bahasa adalah suatu

system, (2) bahasa adalah vokal (bunyi ujaran), (3) bahasa tersusun dari lambang-

lambang mana suka (arbitary symbols), (4) bahasa bersifat unik, (5) bahasa

dibangun dari kebiasaan-kebiasaan, (6) bahasa adalah alat komunikasi, (7) bahasa

berhubungan dengan budaya tempatnya berada, dan (8) bahasa itu berubah-ubah.

Bahasa dibentuk oleh kaidah, aturan, serta pola yang tidak boleh dilanggar agar

tidak menimbulkan kesalahan dalam komunikasi sehingga pesan yang

disampaikan dapat diterima dengan baik. Kaidah-kaidah, aturan dan pola-pola

yang dibentuk mencangkup tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat dan tata makna.

Bahasa memiliki tujuh fungsi, yaitu (1) fungsi instrumental, (2) fungsi regulasi,

(3) fungsi representasional, (4) fungsi interaksional, (5) fungsi personal, (6) fungsi

heuristik, dan (7) fungsi imajinatif (Halliday dalam Tarigan, 1987: 5-7). Fungsi-

fungsi tersebut dapat dituangkan sesuai dengan kebutuhan dan memakai berbagai
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jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dapat dikelompokan berdasarkan sudut

pandang penutur dan pemakaiannya. Jika dilihat dari pemakaiannya, ragam

bahasa dikelompokan menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis

(Alwi, 2003: 7).

Ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan

media tulis seperti kertas dan huruf sebagai unsur dasarnya. Penggunaan bahasa

dalam ragam tulisan harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan agar pesan yang

disampaikan dapat diterima dengan baik. Kaidah tersebut adalah (1) kesesuaian

judul dengan isi tulisan, (2) ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca, (3)

ketepatan dalam struktur kalimat, dan (4) kesatuan, kepaduan dan kelengkapan

dalam paragraf (Rosyidi, 2009: 10-12). Misalnya, penggunaan konjungsi.

Konjungsi dapat disebut sebagai kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi

atau kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan satuan-satuan

sintaksis, baik antara  kata dengan kata, frasa dengan frasa, antara klausa dengan

klausa, atau antara kalimat dengan kalimat. Dilihat dari prilaku sintaksisnya dalam

kalimat, konjungsi terdiri atas empat kelompok, yaitu (1) konjungsi koordinatif,

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

(Alwi dkk., 2003: 297).

Konjungsi sangat berperan dalam wacana tulis karena penggunaan konjungsi yang

tepat membuat hubungan antar klausa atau kalimat menjadi padu baik bentuk,

sifat, maupun makna sehingga pesan yang disampaikan menjadi mudah dipahami

pembaca tanpa menimbulkan kerancuan. Berikut adalah contoh penggunaan

konjungsi dalam kalimat.

(a) Zahra sangat cantik dan cerdas. (Tepat)
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(b) Baik dia ataupun saya sama-sama tidak mengerti (Tidak Tepat)

Kalimat (a) menggunakan konjungsi dan yang menyatakan menyatakan bahwa

Zahra memiliki paras yang sangat cantik. Selain itu, Zahra memiliki otak yang

cerdas. Penggunaan konjungsi dan pada kalimat tersebut menandakan hubungan

penambahan kata sifat yaitu cantik dan cerdas.Kalimat (b) terdapat penggunaan

konjungsi yang tidak tepat, yaitu penggunaan konjungsi baik…ataupun….

Konjungsi tersebut merupakan konjungsi korelatif yang sudah memiliki pasangan

kata. Dalam konjungsi korelatif, pasangan kata yang tepat digunakan adalah

baik…maupun… bukan baik…ataupun. Para pemakai bahasa sering mengacaukan

kedua pasangan itu. Penggunaan konjungsi yang benar adalah sebagai berikut.

Baik dia maupun saya sama-sama tidak mengerti.

Makalah merupakan karya tulis yang dibuat siswa atau mahasiswa untuk

memenuhi tugasnya baik berupa tugas individu maupun kelompok. Makalah

membahas suatu pokok permasalahan yang terjadi dan disusun secara sistematis.

Membuat makalah merupakan suatu kegiatan yang dapat melatih keterampilan

menulis baik di jenjang sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

Universitas Lampung merupakan perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi

Lampung. Universitas Lampung memiliki fasilitas belajar yang lengkap meliputi

perpustakaan, laboraturium, pusat komputer, serta tenaga pengajar yang kompeten

di bidangnya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif.

Universitas lampung memiliki beberapa fakultas, salah satunya adalah Fakultas

Kedokteran (FK).
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Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas

Lampung. Fakultas Kedokteran memiliki akreditasi A dan menjadi runner-up

Standar Kompetensi Lulusan Nasional pada tahun 2015. Mahasiswa yang masuk

fakultas kedokteran dinilai memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Hal tersebut

dapat dilihat dari passing grate Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun

2017 yang mencapai 50,6%. Selain itu, Bahasa Indonesia merupakan Mata Kuliah

Umum (MKU) yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di Fakultas Kedokteran

Universitas Lampung.

Kajian tentang konjungsi sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Rohmah

(2007), Esy Pitriani (2013), Z. Soraya Ayu Purnama Sari (2014), dan Ayuli Arma

(2016). Kajian tersebut mengkaji penggunaan konjungsi yang mengklasifikasikan

penggunaan konjungsi berdasarkan jenisnya serta menelaah ketepatannya dalam

teks berita, karangan siswa, skripsi mahasiswa kebahasaan. Perbedaan yang cukup

prinsip dari kajian sebelumnya, yaitu terletak pada objek, tempat dan waktu

penelitian. Kajian ini menelaah penggunaan konjungsi pada makalah mahasiswa

di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah dalam penelitian ini dapat dapat dirumuskan

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penggunaan konjungsi koordinatif pada makalah

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung?
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2. Bagaimanakah penggunaan konjungsi subordinatif pada makalah

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung?

3. Bagaimanakah penggunaan konjungsi korelatif pada makalah mahasiswa

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung?

4. Bagaimanakah penggunaan konjungsi antarkalimat pada makalah

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung?

5. Bagaimanakah implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di

perguruan tinggi?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan konjungsi pada

makalah tugas mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun 2017

dan implikasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun

secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian

di bidang kebahasaan yaitu mengenai penggunaan konjungsi pada makalah

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun2017.
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2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian adalah sebagai berikut.

a. Bahan penilaian bagi pendidik terhadap pembelajaran dengan aspek

menulis dalam penggunaan konjungsinya.

b. Informasi bagi pembaca dalam menambah wawasan mengenai

penggunaan konjungsi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sumber data berupa makalah kelompok tugas Mata Kuliah Umum (MKU)

Bahasa Indonesia mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun 2017.

2. Objek penelitian adalah konjungsi yang meliputi (a) konjungsi koordinatif,

(b) konjungsi subordinatif, (c) konjungsi korelatif, dan (d) konjungsi

antarkalimat.
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II. LANDASAN TEORI

A. Ragam Tulis

Ragam bahasa dapat didefinisikan sebagai kevariasian bahasa dalam

pemakaiannya sebagai alat komunikasi. Dilihat dari media yang digunakan, ragam

bahasa terdiri atas ragam lisan dan ragam tulis. Seseorang dapat menuangkan

pikirannya melalui ujaran langsung. Selain itu, ia dapat menuangkan isi

pikirannya ke dalam bentuk tulisan atau yang lebih dikenal dengan sebutan ragam

tulis. Kuntarto (2011:5) berpendapat tentang karakteristik ragam bahasa tulis

adalah sebagai berikut.

1. Tidak Memerlukan Kehadiran Orang Lain

Ini adalah salah satu ciri dari bahasa tulis karena bahasa tulis bersifat seperti

rekaman yang bila di tulis di kertas maka bisa dipahami oleh setiap orang

yang membacanya, maka tanpa penulisnya hadir pun, orang sudah bisa

menerima pesan yang dimaksud.

2. Unsur Gramatikal Dinyatakan Secara Lengkap

Walaupun tidak semua komunikasi dalam tulisan menggunakan gramatikal

yang lengkap, namun secara umum bahasa tulisan memang cenderung lebih

formal daripada bahasa lisan.
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Hal ini tentu saja bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara

penulis dengan pembaca. Karena kesalahan dalam bahasa tutur bisa

langsung diperbaiki, sedangkan kesalahan dalam bahasa tulis membutuhkan

proses yang lebih lama untuk memperbaikinya.

3. Tidak Terikat Ruang dan Waktu

Ini adalah salah satu ciri yang menarik karena dengan ciri inilah seseorang

bisa mempelajari lagi pengetahuan dan ilmu para ilmuwan yang telah

meninggal puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Tulisan mereka

membuat pengetahuan dan informasi yang mereka tulis tersebut bisa

dinikmati hingga saat ini.

4. Dipengaruhi oleh Tanda Baca dan Ejaan

Berbeda dengan bahasa lisan, bahasa tulisan memiliki tanda baca dan ejaaan

yang bermacam-macam, tanda baca atau ejaan itu berfungsi untuk

memudahkan pembaca dalam memahami nada penulis, emosi, konteks, dan

ekspresi yang perlu disampaikan, seperti tanda seru untuk ekspresi kaget

dalam kalimat, ataupun tanda tanya yang memberikan ekspresi rasa ingin

tahu. (Kuntarto, 2011: 5)

Salisbury (dalam Tarigan 2008: 27-28) membagi tulisan berdasarkan bentuknya

sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk objektif yang mencakup

a) penjelasan yang terperinci mengenai proses;

b) batasan;
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c) laporan;

d) dokumen;

2. Bentuk-bentuk subjektif yang mencakup

a) otobiografi;

b) surat-surat;

c) penilaian pribadi

d) esai informal;

e) potret/gambaran;

f) satire.

Berdasarkan bentuknya, Weayer (dalam Tarigan 2008: 28) membuat klasifikasi

sebagai berikut:

1. Eksposisi yang mencakup

a) definisi;

b) analisis.

2. Deskripsi yang mencakup

a) deskripsi ekspositori;

b) deskripsi literer.

3. Narasi yang mencakup

a) urutan waktu;

b) motif;

c) konflik;

d) titik pandangan;

e) pusat minat.
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4. Argumentasi yang mencakup

a) induksi;

b) deduksi.

Klasifikasi Weayer sejalan dengan klasifikasi yang dinyatakan oleh Morris (dalam

Tarigan 2008: 28-29) beserta rekan-rekannya, yakni sebagai berikut.

1. Eksposisi yang mencakup enam metode analisis

a) klasifikasi;

b) definisi;

c) eksemplifikasi;

d) sebab dan akibat;

e) komparasi dan kontras;

f) prose.

2. Argumen yang mencakup

a) argument formal (deduksi dan induksi);

b) persuasi informal.

3. Deskripsi yang meliputi

a) deskripsi ekspositori;

b) deskripsi artistik/literer.

4. Narasi yang meliputi

a) narasi informatif;

b) narasi artistik/literer.
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Chenfeld  (dalam Tarigan 2008: 29) membuat klasifikasi tulisan sebagai berikut.

1. Tulisan kreatif yang memberi penekanan pada ekspresi diri secara pribadi.

2. Tulisan ekspositori yang mencakup

a) penulisan surat;

b) penulisan laporan;

c) timbangan buku, resensi buku;

d) rencana penelitian.

Berdasarkan bentukya, Brooks dan Werren  (dalam Tarigan 2008: 28-29)

membuat klasifikasi sebagai berikut:

1. Eksposisi yang mencakup

a) komparasi dan kontras;

b) ilustrasi;

c) klasifikasi;

d) definisi;

e) analisis.

2. Persuasi

3. Argumen

4. Deskripsi

Bahasa tulis memiliki aturan-aturan yang harus dipahami agar komunikasi dapat

berjalan dengan baik. Rosyidi (2009: 10-12) berpendapat bahwa tulisan yang baik

harus memiliki kriteria, yaitu

1. kesesuaian judul dengan isi tulisan

2. ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca

3. ketepatan dalam struktur kalimat

4. kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan dalam paragraf. Misalnya,

penggunaan konjungsi.
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B. Konjungsi

Konjungsi merupakan kata yang menjadi penghubung antara unsur bahasa

sebelumnya dengan unsur bahasa setelahnya. Konjungsi atau kata penghubung

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

dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau antara kalimat dengan

kalimat (Chaer, 2008:  98). Kridalaksana (1994: 102) berpendapat bahwa

konjungsi merupakan kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain

dalam konstruksi hipotaktis, dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih

dalam konstruksi. Selain itu, Kosasih (2006: 131) berpendapat bahwa konjungsi

adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa, kalimat, atau paragraf. Hal itu

sejalan dengan pendapat Rusminto (2009: 33) yang berpendapat bahwa konjungsi

adalah kata yang dipergunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frase

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

paragraf.

Istilah kata sambung ini, ada pakar yang menyebutnya sebagai konjungsi, namun

adapula yang menyebutnya sebagai konjungtor. Walau demikian, keduanya

memiliki makna yang hampir sama. Dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa

Indonesia, konjungsi disebut sebagai konjungtor atau kata sambung. Konjungtor

adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata

dengan kata,frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa (Alwi,dkk.  2003: 296).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konjungsi

merupakan kata yang menghubungkan unsur bahasa, baik kata dengan kata, frasa

dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat.
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Berikut ini adalah contoh konjungsi yang menghubungkan dua satuan bahasa.

1. Kata dengan kata, misalnya

(1) Baju dan celana

(2) Panas atau dingin

Contoh (1) baju dan celana merupakan kata yang  dihubungkan dengan

konjungsi dan yang menandai hubungan penjumlahan. Konjungsi pada

kalimat tersebut menghubungkan dua nomina yaitu baju dan celana. Pada

contoh (2) panas atau dingin merupakan kata yang dibuhungkan dengan

konjungsi atau yang menandai hubungan pemilihan. Konjungsi pada

kalimat tersebut menghubungkan dua kata sifat yaitu panas dan dingin.

2. Frasa dengan frasa, misalnya

(3) Mahasiswa baru dan beberapa dosen  mengikuti upacara di depan

makam pahlawan

Contoh tersebut frasa mahasiswa baru dan beberapa dosen merupakan

frasa nominal yang dihubungkan dengan dengan konjungsi dan yang

menandai hubungan penjumlahan.  Konjungsi dan pada kalimat tersebut

menghubungkan dua frasa nomina yaitu frasa mahasiswa baru dan frasa

beberapa dosen.

3. Klausa dengan  klausa, misalnya

(4) Ari menciptakan lagu dan Acy menyanyikan lagu tersebut saat lomba.

Klausa Ari menciptakan lagu dan Acy menyanyikan lagu tersebut saat

lomba merupakan kalimat majemuk setara.



14

Klausa-klausa tersebut digabungkan dengan konjungsi dan mempunyai

kedudukan yang setara, maka klausa tersebut semuanya merupakan klausa

utama.

4. Kalimat dengan kalimat, misalnya

(5) Boni telah memenangkan olimpiade sains yang diadakan universitas

terkenal di Indonesia.

(6) Dengan demikian, ia mendapat beasiswa  di universitas tersebut.

Kalimat (5) dan (6) menyatakan bahwa jika Boni telah  memenangkan

olimpiade sains, maka ia diberikan kesempatan kuliah dengan beasiswa di

universitas tersebut. Pada contoh di atas, kalimat (5) dan kalimat (6)

dihubungkan dengan menggunakan konjungsi dengan demikian yang

menyatakan konsekuensi atau simpulan yang dinyatakan oleh kalimat (5).

C. Ciri-Ciri Konjungsi

Ciri-ciri konjungsi adalah sebagai berikut.

1. Tidak dapat bergabung dengan afiks

Konjungsi tidak dapat menjadi dasar kata atau bergabung dengan afiks.

Perhatikan  contoh berikut.

(7) Ibu dirawat sejak kemarin sore.

Konjungsi sejak pada kalimat di atas bukanlah berfungsi sebagai dasar kata atau

ditambahkan afiks. Jika ditambahkan afiks, maka akan menjadi kalimat yang

tidak gramatikal. Perhatikan contoh berikut.

(7a) Ibu dirawat menyejakan sore (tidak gramatikal).
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2. Tidak mengandung makna leksikal

Konjungsi tidak mempunyai makna bersifat tidak tetap. Artinya, konjungsi baru

dapat dipahami maknanya  jika sudah dikaitkan dengan kata atau frasa lain.

Perhatikan contoh berikut.

(8) Ibnu harus giat belajar agar diterima di SMP favorit.

Pada contoh tersebut, konjungsi agar tidak memiliki arti jika berdiri sendiri.

Kata tersebut akan memiliki arti jika bergabung dengan unsur lain yaitu sebagai

penghubung klausa.

3. Konjungsi itu statis

Konjungsi tidak dapat diubah-ubah atau bersifat tetap karena konjungsi tidak

akan berkurang dan bertambah jumlahnya serta berfungsi sebagai penghubung

dua satuan bahasa, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan

klausa, atau kalimat dengan kalimat.

D. Jenis-Jenis 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 (Alwi, dkk., 2003: 297-302).

1. Konjungsi Koordinatif

Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau

lebih yang sama pentingnya, atau memiliki status yang sama

( Alwi, dkk., 2003: 297).
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Hal senada juga diungkapkan oleh Chaer, 2008: 98) yang menyatakan bahwa

konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau

lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Kalimat yang dibentuk dengan

menggunakan konjungsi koordinatif adalah kalimat majemuk setara. Ada

beberapa yang termasuk konjungsi koordinatif, yaitu dan, serta, tetapi, melainkan,

atau, padahal, dan sedangkan.

Jika dilihat dari sifat hubungannya, konjungsi koordinatif terdiri atas konjungsi

koordinatif hubungan penambahan/ penjumlahan, hubungan pendamping,

hubungan pemilihan, hubungan pertentangan, dan hubungan perlawanan ( Alwi,

dkk., 2003: 297).

a. Konjungsi koordinatif hubungan penjumlahan menggunakan konjungsi dan.

Perhatikan contoh berikut.

(9) Dia mencari saya dan adik saya (Muliono, 1997:236).

(10) Dia menangis dan istrinya pun tersedu-sedu (Alwi, 2003: 297).

(11) Zahra sangat cantik dan cerdas.

Kalimat (9) menyatakan bahwa selain mencari saya, dia juga mencari adik

saya. Hubungan penambahan yang dimaksud berupa nomina saya dan adik

saya. Kalimat (10) menyatakan bahwa ketika dia menangis, istrinya ikut

menangis tersedu-sedu. Kalimat (11) menyatakan bahwa Zahra memiliki

paras yang sangat cantik dan otak yang cerdas. Penggunaan konjungsi dan

pada kalimat tersebut menandakan hubungan penambahan kata sifat yaitu

cantik dan cerdas. Konjungsi dan pada kalimat (9), (10) dan (11)

menandakan hubungan penambahan.
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b. Konjungsi koordinatif hubungan pendampingan menggunakan konjungsi

serta. Perhatikan contoh berikut.

(12) Mereka menyanyi serta menari sepanjang malam (Chaer, 2008: 98).

(13) Rima serta adiknya mendapatkan beasiswa hingga perguruan tinggi.

(14) Pelamar harus menyerahkan surat keterangan sehat; ijazah yang sudah
dilegalisasi; serta membuat surat pernyataan loyalitas kerja.

Kalimat (12)  menyatakan bahwa mereka melakukan dua kegiatan

bersamaan yaitu menyanyi dan menari. Konjungsi serta pada kalimat

tersebut menandakan hubungan pendampingan dua verba yaitu menyanyi

dan menari.

Kalimat (13) menyatakan bahwa Rima dan adiknya mendapatkan beasiswa

hingga perguruan tinggi. Konjungsi serta pada kalimat tersebut menandakan

hubungan pendampingan dua nomina yaitu Rima dan adiknya.

Kalimat (14) menyatakan bahwa orang yang melamar kerja harus

melampirkan surat keterangan sehat, ijazah dan surat pernyataan loyalitas

kerja. Konjungsi serta pada kalimat tersebut menandakan hubungan

pendampingan yaitu berkas yang harus dibawa saat melamar kerja.

c. Konjungsi koordinatif hubungan pemilihan menggunakan konjungsi atau.

Perhatikan contoh berikut.

(15) Aku yang datang ke rumahmu atau kamu yang datang ke rumahku?

(16) Saya atau kamu yang menjemput Ibu? (Alwi, 2003: 298).

(17) Dipukul atau ditampar sama saja sakitnya (Kridalaksana, 1994: 106).
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Kalimat (15) menyatakan dua pilihan yaitu aku datang ke rumahmu dan

kamu yang datang ke rumahku. Konjungsi atau pada kalimat tersebut

digunakan untuk memilih salah satu konstituen.

Kalimat (16) menyatakan dua pilihan nomina yang akan menjemput Ibu

yaitu nomina saya dan nomina kamu. Konjungsi atau pada kalimat tersebut

digunakan untuk memilih salah satu konstituen.

Kalimat (17) menyatakan rasa sakit karena dipukul dan ditampar sama saja.

Konjungsi atau pada kalimat tersebut digunakan untuk memilih salah satu

konstituen yaitu verba dipukul dan ditampar.

d. Konjungsi koordinatif hubungan perlawanan menggunakan konjungsi tetapi

dan melainkan. Perhatikan contoh berikut.

(18) Sebenarnya saya dapat mengerjakan, tetapi enggan membantu

(Warsiman, 2007: 36).

(19) Ia menangis bukan karena sedih, melainkan karena gembira

(Chaer, 2008: 99).

(20) Budi termasuk anak yang rajin belajar, tetapi belum juga mendapat

hasil yang memuaskan saat ujian.

Kalimat (18)  menyatakan bahwa saya dapat mengerjakan sesuatu namun

tidak ingin membantu. Konjungsi tetapi pada kalimat di atas menandakan

hubungan perlawanan yaitu menghubungkan klausa dengan klausa.

Kalimat (19) menyatakan ia menangis karena rasa gembira. Konjungsi

melainkan digunakan untuk menandakan hubungan perlawanan dengan

klausa pertama yaitu menangis karena sedih. Klausa kedua merupakan

perlawanan dari klausa pertama.
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Kalimat (20) menyatakan Budi belum mendapatkan hasil yang memuaskan

walaupun rajin belajar. Konjungsi tetapi pada kalimat tersebut menandakan

hubungan koordinatif perlawanan yaitu Budi yang rajin belajar dengan belum

mendapatkan hasil yang memuaskan.

e. Konjungsi koordinatif hubungan pertentangan menggunakan konjungsi

padahal dan sedangkan. Perhatikan contoh berikut.

(21) Dia pura-pura tidak tahu, padahal tahu banyak (Alwi, 2003: 298).

(22) Ali dan Ahmad belajar Bahasa Inggris, sedangkan Dia belajar Bahasa

Arab (Chaer, 2008: 99).

(23) Banu tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sedangkan

ayahnya bekerja di perusahaan besar.

Kalimat (21) menyatakan bahwa subjek menutupi sesuatu dengan pura-pura

tidak tahu. Pada kalimat tersebut, konjungsi padahal digunakan untuk

menghubungkan pertentangan yaitu pura-pura tahu dan tahu banyak.

Kalimat (22)  menyatakan bahwa Dia dan Ali dan Ahmad belajar pelajaran

yang berbeda. Dia belajar Bahasa Arab, Ali dan Ahmad belajar Bahasa

Inggris. Konjungsi padahal menandakan hubungan pertentangan.

Kalimat (23) menyatakan Banu tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan

tinggi. Hal tersebut bertentangan dengan keadaan ekonomi Banu yang

ayahnya bekerja di perusahaan besar dan mampu membiayai pendidikan

hingga perguruan tinggi. Konjungsi padahal digunakan untuk

menghubungkan dua klausa yang bertentangan.
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Ciri sintaksis hubungan koordinasi adalah sebagai berikut.

Alwi, dkk., (2003: 393-395) mengemukakan bahwa ciri-ciri hubungan koordinasi

dilihat dari sintaksisnya adalah sebagai berikut.

1. Hubungan koordinasi menggabungkan dua klausa atau lebih. Di samping itu,

salah satu klausa yang dihubungkan oleh konjungsi koordinatif dapat berupa

kalimat majemuk. Contoh

(24) Saya mengetahui kedatangannya, tetapi tidak mengetahui tujuan serta

maksud kedatangannya.

2. Pada umumnya posisi klausa yang diawali oleh konjungsi dan, atau, dan

tetapi tidak dapat diubah. Apabila posisinya diubah, perubahan itu

mengakibatkan munculnya kalimat majemuk setara yang tidak berterima.

Contoh:

(25) Dan mayatnya dibuang begitu saja, seolah Saya sedang menyaksikan

film perang di TV.

(25a) Seolah Saya sedang menyaksikan film perang di TV, dan mayatnya

dibuang begitu saja.

Contoh (25) apabila diubah menjadi (25a), maka kalimat tersebut tidak

berterima.

3. Urutan Klausa yang tetap dalam hubungan koordinasi berhubungan erat

dengan pronominalisasi. Acuan kataforis (pronomina yang mendahului

nomina yang diacunya) tidak diperoleh dalam hubungan koordinatif.

Contoh

(26) Dia suka lagu keroncong, tetapi Hasan tidak mau membeli kaset itu.
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4. Sebuah konjungsi dapat didahului oleh konjungsi lain untuk memperjelas atau

mempertegas hubungan antara kedua klausa yang digabungkan.

Contoh

(27) Sidang mempertimbangkan usul salah seorang peserta dan kemudian

menerimanya dengan suara bulat.

Adapun ciri semantis hubungan koordinatif yaitu klausa-klausa yang dihubungkan

oleh konjungsi tidak menyatakan perbedaan tingkat pesan. Contoh

(28) Orang tua itu putus asa dan bunuh diri

(29) Pemuda itu bekerja keras dan berhasil

Dalam kalimat (28) dan (29) , informasi kedua klausa memiliki peranan yang

sama pentingnya dan menunjukan adanya hubungan sebab-akibat. Ciri semantik

dalam hubungan koordinasi ditentukan dari makna gramatikal dan leksikal dari

kata dan klausa yang dibentuk.

Misalnya, konjungsi dan menyatakan gabungan antara satu klausa dan klausa

lainnya. Sebaliknya, konjungsi tetapi menyatakan pertentangan. Makna leksikal

dari frasa putus asa dan bunuh diri menyatakan hubungan sebab akibat.

2. Konjungsi Subordinatif

Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau

lebih dan tidak memiliki status sintaksis yang sama (Alwi, dkk., 2003: 299).

Chaer (2008: 100) berpendapat konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang

menghubungkan dua unsur kalimat (klausa) yang kedudukannya tidak sederajat.
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Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dan klausa yang lain

merupakan induk kalimatnya. Penggabungan anak kalimat itu dengan induk

kalimatnya menghasilkan kalimat majemuk bertingkat.

Jika ditinjau dari perilaku sintaksis dan semantisnya, konjungsi subordinatif dapat

dibagi menjadi empat belas kelompok. Pembagiannya sebagai berikut.

a. Konjungsi Subordinatif Hubungan Waktu

Konjungsi subordinatif waktu adalah konjungsi untuk menghubungkan

menyatakan waktu antara dua buah peristiwa, atau tindakan antara dua buah

klausa pada sebuah kalimat majemuk.

Konjungsi tersebut yaitu sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala,

sementara, begitu, seraya, selagi, selama, serta, sambil, demi, setelah, sesudah,

sebelum, sehabis, selesai, seusai, hingga, dan sampai. Hubungan waktu itu dapat

dibedakan lagi menjadi (a) waktu batas permulaan, (b) waktu bersamaan, (c)

waktu berurutan, dan (d) waktu batas akhir terjadinya peristiwa atau keadaan.

1) Waktu Batas Permulaan

Untuk menyatakan hubungan waktu batas permulaan, konjungsi yang dipakai

adalah sejak, semenjak, dan sedari. Perhatikan contoh penggunaannya.

(30) Sejak matahari terbit sampai sekarang pekerjaanku belum selesai juga

(Chaer, 2008: 101).

(31) Sedari saya masih SD, saya suka pelajaran bahasa (Alwi, 2003: 405).

(32) Ria menjadi pendiam semenjak orang tuanya bercerai.
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Kalimat (30) menyatakan bahwa awal mula pekerjaan itu dilakukan adalah saat

matahari terbit. Konjungsi sejak digunakan untuk menunjukan hubungan batas

waktu permulaan pekerjaan tersebut dilakukan.

Kalimat (31) menyatakan bahwa saya menyukai pelajaran bahasa saat masih

SD. Konjungsi sedari digunakan untuk menunjukan hubungan batas waktu

permulaan saya menyukai pelajaran bahasa.

Kalimat (32) menyatakan bahwa Ria merupakan anak yang ceria namun

setelah orang tuanya bercerai Ia menjadi pendiam. Konjungsi semenjak

digunakan untuk menunjukan hubungan batas waktu permulaan Ria menjadi

pendiam.

2) Waktu Bersamaan

Hubungan waktu bersamaan menunjukkan bahwa peristiwa atau keadaan yang

dinyatakan dalam klausa utama dan klausa subordinatif terjadi pada waktu

yang bersamaan atau hampir bersamaan.

Konjungsi yang dipakai untuk menyatakan hubungan itu adalah (se)waktu,

ketika, seraya, serta, sambil, sementara, selagi, tatkala, dan selama. Perhatikan

contoh penggunaannya.

(33) Pak Buchori sudah meninggal ketika dokter datang (Moeliono, 1997:

238).

(34) Debat sengit berlangsung terus selama sidang berlangsung (Alwi, 2003:

406).

(35) Jangan membaca sambil tiduran (Kridalaksana, 1994, 108).
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Kalimat (33) menyatakan bahwa Pak Buchori meninggal bersamaan dengan

waktu dokter datang. Konjungsi ketika menunjukan hubungan waktu

bersamaan peristiwa meninggalnya Pak Buchori (klausa utama) dan

kedatangan dokter (klausa subordinatif).

Kalimat (34) menyatakan bahwa saat sidang berlangsung terjadi debat sengit

antara peserta sidang. Konjungsi selama menunjukan hubungan waktu

bersamaan peristiwa yang dinyatakan klausa utama (debat sengit) dan peristiwa

yang dinyatakan klausa subordinatif (sidang berlangsung).

Kalimat (35) menyatakan bahwa larangan membaca yang dilakukan

berbarengan dengan kegiatan tiduran. Konjungsi sambil menunjukan hubungan

waktu bersamaan peristiwa yang dinyatakan klausa utama (membaca) dan

peristiwa yang dinyatakan klausa subordinatif (tiduran).

3) Waktu Berurutan

Hubungan waktu berurutan menunjukkan bahwa yang dinyatakan dalam klausa

utama lebih dahulu atau lebih kemudian daripada yang dinyatakan dalam

klausa subordinatif. Kojungsi yang dipakai adalah sebelum, setelah, sesudah,

sesuai, begitu, dan sehabis. Perhatikan contoh penggunaannya.

(36) Begitu dia datang, langsung marah-marah.

(37) Setelah wejangan selesai, kami disuguhi film tentang pembangunan

(Kridalaksana, 1994: 114).

(38) Seusai melatih para menteri, Presiden menghadiri makan siang bersama

(Alwi, 2003: 406).
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Kalimat (36) menyatakan dia datang kemudian marah-marah. Konjungsi begitu

menunjukan bahwa yang dinyatakan dalam klausa utama lebih kemudian

dilakukan daripada yang dinyatakan dalam klausa subordinatif.

Kalimat (37) menyatakan bahwa kami disuguhi film setelah diberi wejangan.

Jadi urutannya adalah diberi wejangan dulu baru disuguhi film. Konjungsi

setelah menunjukan bahwa klausa utama lebih kemudian dilakukan daripada

yang dinyatakan dalam klausa subordinatif.

Kalimat (38) menyatakan Presiden akan menghadiri makan siang bersama

setelah melatih para menteri. Konjungsi seusai digunakan untuk menunjukan

bahwa klausa utama lebih kemudian dilakukan daripada yang dinyatakan

dalam klausa subordinatif.

4) Waktu Batas Akhir

Hubungan waktu batas akhir dipakai untuk menyatakan ujung suatu proses,

dan konjungsi yang dipakai adalah sampai dan hingga. Perhatikan contoh

penggunaannya.

(39) Gotong-royong itu berjalan dengan lancar sampai kami menyelesaikan

sekolah

(40) Yanto mengurus adik-adiknya hingga bapaknya pulang dari kantor

(Alwi, 2003: 406).

Kalimat (39) menyatakan bahwa kegiatan gotong-royong berjalan lancar

sampai kami menyelesaikan sekolah. Konjungsi sampai menunjukan ujung

suatu proses yang dinyatakan pada klausa utama.
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Kalimat (40) menyatakan bahwa selama bapaknya belum pulang dari kantor,

Yanto mengurus adik-adiknya. Konjungsi hingga menunjukan ujung suatu

proses yang dinyatakan klausa utama yaitu mengurus adik-adiknya.

b. Konjungsi Subordinatif Hubungan Syarat

Hubungan syarat terdapat dalam kalimat yang klausa subordinatifnya meyatakan

syarat terlaksananya apa yang disebut dalam klausa utama. Konjungsi yang

dipakai adalah jika(lau), kalau, dan asal(kan).

Di samping itu, konjungsi kalau, (apa)bila, dan bilamana juga dipakai jika syarat

itu bertalian dengan waktu. Perhatikan contoh penggunaannya.

(41) Saya akan datang kalau diberi ongkos (Chaer, 2009: 98).

(42) Kami akan mengunjungi nenek di desa apabila musim liburan tiba

(Chaer, 2008: 101).

(43) Jika Anda mau mendengarkannya, saya tentu senang sekali

menceritakannya (Putrayasa, 2009: 94).

Kalimat (41) menyatakan bahwa Saya akan datang dengan syarat diberi ongkos.

Kalimat (42) menyatakan bahwa Kami akan mengunjungi nenek di desa dengan

syarat liburan. Kalimat (43) menyatakan saya akan merasa senang bercerita

dengan syarat Anda mendengarkan cerita saya. Konjungsi kalau, apabila,dan jika

digunakan untuk meyatakan syarat terlaksananya apa yang disebut dalam klausa

utama.
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c. Konjungsi Subordinatif Hubungan Pengandaian

Hubungan pengandaian terdapat dalam kalimat majemuk yang klausa

subordinatifnya menyatakan andaian terlaksananya apa yang dinyatakan klausa

utama. Konjungsi yang dipakai  adalah seandainya, andaikata, andaikan, dan

sekiranya. Perhatikan contoh penggunaannya.

(44) Andaikata engkau tidak bersalah, aku berani membelamu

(Kridalaksana, 1994: 106).

(45) Seandainya para anggota kelompok menerima norma itu, selesailah
seluruh permasalahan (Putrayasa, 2009: 94)

Kalimat (44) menyatakan aku berani membelamu jika kamu tidak bersalah.

Konjungsi andaikata digunakan pada klausa subordinatif untuk menyatakan

andaian terlaksananya apa yang dinyatakan klausa utama.

Kalimat (45) menyatakan seluruh permasalahan akan selesai jika para anggota

kelompok menerima norma. Konjungsi seandainya digunakan pada klausa

subordinatif untuk menyatakan andaian terlaksananya apa yang dinyatakan klausa

utama.

Di samping itu, lazim pula dipakai konjungsi jangan-jangan jika hubungan

pengandaiannya menggambarkan kekhawatiran seperti terlihat pada contoh

berikut.

(46) Sudah dua hari ia tidak masuk, jangan-jangan ia sakit (Alwi, 2003: 407).

Kalimat (46) menyatakan bahwa Budi tidak masuk selama dua hari, teman-teman

mengkhawatikan dan berandai-andai alasan Budi tidak masuk itu karena sakit.

Konjungsi jangan-jangan dipakai jika hubungan pengandaiannya

menggambarkan kekhawatiran.
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Jika pengandaian itu berhubungan dengan ‘ketakpastian’, konjungsi yang dipakai

adalah kalau-kalau. Perhatikan contoh penggunaannya.

(47) Ia menengok ke luar kalau-kalau anaknya sudah datang
(Alwi, 2003: 407).

Kalimat (47) menyatakan bahwa ia menengok ke luar berharap anaknya sudah

datang. Konjungsi kalau-kalau digunakan untuk menunjukan sebuah pengandaian

yang tidak pasti.

d. Konjungsi Subordinatif Hubungan Tujuan

Hubungan tujuan terdapat dalam kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan

suatu tujuan atau harapan dari apa yang disebut dalam klausa utama. Konjungsi

yang dipakai adalah agar, supaya, untuk, dan biar. Konjungsi biar terbatas

pemakaiannya pada ragam bahasa Indonesia informal. Perhatikan contoh

penggunaannya.

(48) Kami berangkat pagi-pagi agar tidak terlambat tiba di sekolah
(Chaer, 2008: 101).

(49) Anggota DPR itu pergi ke arah malapetaka untuk gambaran yang lebih
jelas (Alwi, 2003: 407).

(50) Kami pergi biar dia bebas berbuat sesukanya (Putrayasa, 2009: 95).

Kalimat (48) menyatakan kami berangkat pagi-pagi dengan tujuan tidak terlambat

tiba di sekolah. Konjungsi agar digunakan dalam klausa subordinatif yang

menyatakan suatu tujuan atau harapan dari apa yang disebut dalam klausa utama.
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Kalimat (49) menyatakan anggota DPR pergi ke malapetaka dengan harapan

memperoleh gambaran yang lebih jelas, Konjungsi untuk digunakan dalam klausa

subordinatif yang menyatakan suatu tujuan atau harapan dari apa yang disebut

dalam klausa utama.

Kalimat (50) menyatakan kami pergi bertujuan agar dia bisa berbuat sesukanya.

Konjungsi biar digunakan dalam klausa subordinatif yang menyatakan suatu

tujuan atau harapan dari apa yang disebut dalam klausa utama.

e. Konjungsi Subordinatif Hubungan Konsesif

Hubungan konsesif terdapat dalam kalimat majemuk yang klausa subordinatifnya

mengandung pernyataan yang tidak akan mengubah apa yang dinyatakan dalam

klausa utama. Konjungsi yang dipakai adalah walau(pun), meski(pun), sekalipun,

biar(pun), kendati(pun), sungguh(pun), dan biarpun. Perhatikan contoh

penggunaannya.

(51) Walaupun/meskipun hatinya sangat sedih, dia tidak pernah menangis di
hadapanku (Alwi, 2003: 407).

(52) Perjuangan berjalan terus kendatipun musuh telah menduduki hampir
semua kota besar (Putrayasa, 2009: 95).

Kalimat (51) menyatakan dia tidak pernah menangis dalam keadaan apapun.

Konjungsi walaupun/meskipun digunakan untuk menandakan hubungan konsesif.

Artinya, pernyataan klausa subordinatif tidak akan mengubah apa yang

dinyatakan klausa utama.
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Kalimat (52) menyatakan perjuangan akan terus dilakukan walaupun musuh telah

menduduki kota besar. Konjungsi kendatipun digunakan untuk menandakan

hubungan konsesif. Artinya, pernyataan klausa subordinatif tidak akan mengubah

apa yang dinyatakan klausa utama.

Dalam ragam baku, konjungsi walaupun/meskipun tidak diikuti oleh tetapi.

Dengan demikian, kalimat tersebut tidak dapat diubah menjadi kalimat berikut.

(53) Walaupun/meskipun hatinya sangat sedih, tetapi dia tidak pernah

menangis di hadapanku.

Bentuk seperti betapapun, siapa pun, ke mana pun, dan apa pun dapat pula

dipakai sebagai penghubung konsesif. Perhatikan contoh penggunaannya.

(54) Dia melepaskan Toni pergi betapapun besar cintanya.

(55) Raminha selalu ikut ke mana pun ibunya pergi.

Kalimat (54) menyatakan bahwa klausa subordinatif (besar cintanya) tidak

mengubah klausa utama (melepaskan Toni). Jadi dia tetap melepaskan Toni.

Konjungsi betapapun menunjukan subordinatif hubungan konsesif.

Kalimat (55) menyatakan bahwa klausa subordinatif yaitu pernyataan ibunya

pergi tidak mengubah pernyataan klausa utama yaitu Raminha selalu ikut. Jadi ibu

tetap pergi walaupun Raminha selalu ikut. Konjungsi ke mana pun menunjukan

subordinatif hubungan konsesif.
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f. Konjungsi Subordinatif Hubungan Pembandingan

Hubungan pembandingan terdapat dalam kalimat majemuk yang klausa

subordinatifnya menyatakan pembandingan, kemiripan, atau preferensi antara apa

yang dinyatakan pada klausa utama dengan yang dinyatakan pada klausa

subordinatif itu. Konjungsi yang dipakai adalah seperti, bagaikan, laksana, ibarat,

sebagaimana, daripada, dan alih-alih. Perhatikan contoh penggunaannya.

(56) Lebih baik cepat lima menit disini, daripada terlambat sama sekali
(Kridalaksana, 1994: 107).

(57) Alih-alih naik kereta api, ia memilih naik pesawat terbang
(Moeliono, 1997: 236).

(58) Saya akan menolong sebagaimana ayahmu menolong keluargaku
(Putrayasa, 2009: 95).

Kalimat (56) menyatakan pembandingan yaitu merasa lebih baik jika datang lebih

cepat lima menit daripada terlambat. Konjungsi daripada digunakan untuk

menyatakan pembandingan dari yang dinyatakan oleh klausa utama. Hal yang

dibandingkan adalah datang cepat dengan terlambat.

Kalimat (57) menyatakan bahwa ia lebih memilih naik pesawat dibandingkan

dengan kereta api. Konjungsi daripada digunakan untuk menyatakan

pembandingan dari yang dinyatakan oleh klausa utama. Hal yang dibandingkan

adalah pesawat dan kereta api.

Kalimat (58) menyatakan ia akan menolong seperti ayahnya menolong

keluarganya. Konjungsi daripada, alih-alih, sebagaimana menyatakan bahwa ada

kemiripan atau pembandingan apa yang dinyatakan klausa utama dengan yang

dinyatakan klausa subordinatif.



32

g. Konjungsi Subordinatif Hubungan Sebab

Hubungan penyebababan terdapat dalam kalimat yang klausa subordinatifnya

menyatakan sebab atau alasan terjadinya apa yang dinyatakan dalam klausa

utama. Konjungsi yang dipakai adalah sebab, karena, akibat, dan oleh karena.

Perhatikan contoh penggunaannya.

(59) Kami tidak dapat melanjutkan perjalanan karena hari sudah malam
(Chaer, 2008: 100).

(60) Pusat penelitian kependudukan terpaksa menangguhkan beberapa rencana
penelitian sebab belum ada tenaga pelaksana yang siap
(Putrayasa, 2009: 95).

Kalimat (59) menyatakan bahwa alasan kami tidak dapat melanjutkan perjalanan

adalah karena hari sudah malam. Konjungsi karena dipakai pada klausa

subordinatif untuk menandakan hubungan sebab atau alasan terjadinya apa yang

dinyatakan dalam klausa utama.

Kalimat (60) menyatakan penyebab pusat penelitian kependudukan terpaksa

menangguhkan beberapa rencana penelitian adalah belum ada tenaga pelaksana

yang siap. Konjungsi sebab dipakai pada klausa subordinatif untuk menandakan

hubungan sebab atau alasan terjadinya apa yang dinyatakan dalam klausa utama.

Jika hubungan penyebaban itu menggambarkan ciri makna “ hanya karena…,

maka…”, konjungsi yang digunakan adalah mentang-mentang.

Perhatikan contoh penggunaannya.

(61) Mentang-mentang kaya, barang-barang yang tidak diperlukan pun kamu
beli (Alwi, 2003: 409).
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Kalimat tersebut menyatakan seseorang hidup berkecukupan yang suka membeli

barang-barang walaupun ia tidak membutuhkannya. Konjungsi mentang-mentang

menunjukan hubungan penyebaban yang menggambarkan ciri makna hanya

karena…, maka….

h. Konjungsi Subordinatif Hubungan Hasil/Akibat

Hubungan hasil terdapat dalam kalimat majemuk yang kalusa subordinatifnya

menyatakan hasil atau akibat dari apa yang dinyatakan dalam klausa utama.

Hubungan ini biasanya dinyatakan dengan memakai konjungsi sehingga, sampai(-

sampai), dan maka. Perhatikan contoh penggunaannya.

(62) Kami tidak setuju, maka kami pun protes (Alwi, 2003: 409).

(63) Saya bekerja terus hingga lupa makan dan minum
(Kridalaksana, 1994: 107).

(64) Biaya pengobatannya sungguh mahal sampai-sampai semua perhiasan
istrinya habis terjual (Putrayasa, 2009:97)

Kalimat (62) menyatakan bahwa  protes terjadi diakibatkan karena ada pihak yang

tidak setuju. Konjungsi maka digunakan pada klausa subordinatif untuk

menyatakan hasil atau akibat dari apa yang dinyatakan dalam klausa utama.

Kalimat (63) menyatakan bahwa subjek lupa makan dan minum diakibatkan

karena bekerja terus. Konjungsi hingga digunakan pada klausa subordinatif untuk

menyatakan hasil atau akibat dari apa yang dinyatakan dalam klausa utama.

Kalimat (64) menyatakan semua perhiasannya dijual untuk membiayai

pengobatannya yang mahal. Konjungsi sampai-sampai digunakan pada klausa

subordinatif untuk menyatakan hasil atau akibat dari apa yang dinyatakan dalam

klausa utama.
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i. Konjungsi Subordinatif Hubungan Cara

Hubungan cara terdapat dalam kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan

cara pelaksanaan dari apa yang dinyatakan oleh klausa utama. Konjungsi yang

dipakai adalah dengan dan tanpa. Perhatikan contoh penggunaannya.

(65) Elly Pical mencoba bertahan dengan menghindar (Alwi, 2003: 409).

(66) Pencari intan bekerja tanpa menghiraukan bahaya di sekelilingnya
(Putrayasa, 2009: 97).

Kalimat (65) menyatakan bahwa cara Elly Pical bertahan adalah menghindar.

Konjungsi dengan menyatakan cara pelaksanaan dari apa yang dinyatakan oleh

klausa utama.

Kalimat (66) menyatakan bahwa cara pencari intan bekerja yaitu tidak

memperdulikan bahaya yang datang. Konjungsi tanpa menyatakan cara

pelaksanaan dari apa yang dinyatakan oleh klausa utama.

j. Konjungsi Subordinatif Hubungan Alat

Hubungan alat terdapat pada kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan alat

yang dinyatakan oleh kalusa utama. Konjungsi yang dipakai sama dengan yang

dipakai untuk hubungan cara, yaitu dengan dan tanpa. Perhatikan contoh

penggunaannya.

(67) Pintu itu dibongkar dengan besi yang berwarna hitam
(Putrayasa, 2009: 85).

(68) Mereka membersihkan Monas tanpa memakai peralatan modern
(Alwi, 2003: 410).
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Kalimat (67) menyatakan bahwa alat yang digunakan untuk membongkar pintu

adalah besi yang berwarna hitam. Konjungsi dengan merupakan subordinatif

hubungan alat terdapat pada kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan alat

yang dinyatakan oleh kalusa utama.

Kalimat (68) menyatakan bahwa mereka membersihkan monas tidak

menggunakan peralatan modern. Konjungsi tanpa merupakan subordinatif

hubungan alat terdapat pada kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan alat

yang dinyatakan oleh kalusa utama.

k. Konjungsi Subordinatif Hubungan Komplementasi

Dalam hubungan komplementasi, klausa subordinatif melengkapi apa yang

dinyatakan oleh verba klausa utama atau oleh nomina subjek, baik dinyatakan

maupun tidak. Konjungsi yang dipakai adalah bahwa. Perhatikan contoh

penggunaannya.

(69) Kami mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal kemarin
(Kridalaksana, 1994: 106).

(70) Penulis perlu menekankan di sini bahwa isi bukunya belumlah sempurna
(Alwi, 2003: 410).

Konjungsi bahwa pada klausa subordinatif melengkapi makna verba predikat

klausa utama.

l. Konjungsi Subordinatif Hubungan Atribut

Hubungan atributif ditandai oleh konjunngsi yang. Ada dua macam hubungan

atributif: (a) restriktif dan (2) takrestriktif.
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1) Hubungan Atributif Restriktif

Dalam hubungan seperti ini, klausa relatif mewatasi makna dari nomina yang

diterangkannya. Bila suatu nomina yang mendapat keterangan tambahan yang

berupa klausa relatif-restriktif, maka klausa itu merupakan bagian integral dari

nomina yang diterangkannya. Penulisannya pun tidak dibatasi tanda koma.

Perhatikan contoh berikut.

(71) Para pedagang yang menunggak lebih dari tiga puluh lima miliar rupiah
akan dicekal (Putrayasa, 2009: 100).

Kalimat tersebut menyatakan bahwa tidak semua pedagang kena cekal, hanya

yang menunggak lebih dari tiga puluh lima miliar rupiahlah yang dicekal

meninggalkan Indonesia.

2) Hubungan Atributif Takrestriktif

Berbeda dengan kalusa yang restriktif, klausa subordinatif yang takrestriktif

hanyalah memberikan sekadar tambahan informasi pada nomina yang

diterangkannya. Jadi, ia tidak mewatasi nomina yang mendahuluinya. Dalam

penulisannya klausa ini diapit oleh dua tanda koma. Perhatikan contoh berikut.

(72) Polisi lalu lintas, yang bertugas mengatur jalan, malah pergi kalau hujan
(Putrayasa, 2009: 100).

Kalimat di atas bermakna bahwa hanya ada satu polisi. Klausa yang bertugas

mengatur jalan memberi keterangan tambahan tentang tugas polisi tersebut. Jadi,

konjungsi yang digunakan untuk memberikan keterangan atas informasi tambahan

tentang nomina yang diterangkannya,
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m. Konjungsi Subordinatif Hubungan Perbandingan

Hubungan perbandingan terdapat dalam kalimat majemuk bertingkat yang klausa

subordinatif dan klausa utamanya mempunyai unsur yang sama yang tarafnya

sama (ekuatif) atau berbeda (komparatif).

1) Hubungan Ekuatif

Hubungan ekuatif muncul bila hal atau unsur pada klausa subordinatif dan klausa

utama yang diperbandingkan sama tarafnya. Konjungsi yang digunakan adalah

sama… dengan atau bentuk se-. Perhatikan contoh berikut.

(73) Rumah ini sama tua dengan saya.

(74) Rumah ini setua saya (Alwi, 2003: 413).

Pada kalimat tersebut, unsur atau hal pada  klausa subordinatif dan klausa utama

yang diperbandingkan adalah saya dan rumah ini yang sama tarafnya dalam hal

usia (ketuaan).

2) Hubungan Komparatif

Hubungan komparatf muncul bila hal atau unsur pada klausa subordinatif dan

klausa utama yang diperbandingkan berbeda tarafnya. Konjungsi yang digunakan

adalah lbih/kurang…dari(pada). Perhatikan contoh berikut.

(75) Dia lebih cepat mengetik dengan komputer daripada (dia mengetik)
dengan mesin tik (Putrayasa, 2009: 102).

(76) Dia kurang mahir berbahasa Inggris dari(pada) anaknya
(Alwi, 2003: 414).

Kalimat (75) tersebut, unsur pada klausa utama dan klausa subordinatif yang

diperbandingkan adalah mengetik dengan komputer dan (mengetik) dengan mesin

tik yang berbeda tarafnya dalam hal cepatnya.



38

Kalimat (76) tersebut, unsur pada klausa utama dan klausa subordinatif yang

diperbandingkan adalah subjeknya/ orangnya yaitu dia dan anaknya yang berbeda

tarafnya dalam hal kemahiran berbahasa inggris.

n. Konjungsi Subordinatif Hubungan Optatif

Hubungan obtatif terdapat dalam kalimat majemuk bertingkat yang klausa

utamanya menyatakan ‘harapan’ agar apa yang dinyatakan dalam klausa

subordinatif dapat terjadi. Konjungsi yang digunakan adalah semoga dan moga-

moga. Perhatikan contoh berikut.

(77) Kita berdoa semoga/moga-moga/mudah-mudahan kemalangan ini segera
diatasi (Alwi, 2003: 414).

(78) Mari kita berdoa semoga diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.

Kalimat (77), konjungsi semoga terdapat dalam kalimat majemuk bertingkat yang

klausa utamanya menyatakan ‘harapan’ agar apa yang dinyatakan dalam klausa

subordinatif dapat terjadi yaitu kemalangan segera diatasi.

Kalimat (78), konjungsi semoga terdapat dalam kalimat majemuk bertingkat yang

klausa utamanya menyatakan ‘harapan’ agar apa yang dinyatakan dalam klausa

subordinatif dapat terjadi yaitu kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.

Ada tiga ciri sintaksis pada hubungan subordinatif. Pertama, subordinasi

menghubungkan dua klausa yang salah satu di antaranya merupakan bagian dari

klausa lain. Contoh

(79) Ketua partai itu tetap menyatakan kebanggaannnya karena ternyata
partainya masih dapat meraih hampir empat belas juta suara pemilih
setelah suara itu dihitung ulang.
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Kedua, pada umumnya posisi klausa yang diawali oleh konjungsi subordinasi

dapat berubah. Pemakaian tanda baca koma dalam bahasa tulis atau jeda panjang

dalam bahasa lisan yang diletakkan di antara klausa yang berawal dengan

konjungsi dan klausa utama. Contoh

(80) Bella tetap berangkat ke sekolah walaupun hujan turun pagi itu.

(80a) Walaupun hujan turun pagi itu, Bella tetap berangkat ke sekolah.

(81) Ia akan hidup susah selama gaya hidupnya tak berubah.

(81a) Selama gaya hidupnya tak berubah, Ia akan hidup susah.

(82) Boni tak bisa mendaftar pekerjaan itu sebelum ijazahnya dilegalisasi

kepala sekolah.

(82a) Sebelum ijazahnya dilegalisasi kepala sekolah, Boni tak bisa mendaftar

pekerjaan itu.

Ketiga, hubungan subordinasi memungkinkan adanya acuan kataforis. Contoh

(83) Walaupun dia suka lagu korea, Rani tidak pernah membeli kaset itu

(84) Meskipun mereka tidak puas, para demonstran itu dapat memahami

kebijakan perusahaan.

Ada dua ciri semantik pada hubungan subordinatif. Pertama, dalam hubungan

subordinatif, klausa yang mengikuti subordinator memuat informasi atau

pernyataan yang dianggap sekunder oleh pemakai bahasa, sedangkan klausa yang

lain memuat pesan utama kalimat tersebut. Contoh

(85) Orang tua itu bunuh diri karena ia putus asa.
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Dalam kalimat (85) pesan atau informasi klausa pertama lebih diutamakan

daripada klausa kedua. Dengan kata lain, matinya orang tua itu (dengan bunuh

diri) lebih diutamakan, sedangkan keputusannya dianggap sebagai keterangan

tambahan.

Kedua, anak kalimat yang dihubungkan oleh subordinator umumnya dapat diganti

dengan kata atau frasa tertentu, sesuai dengan makna anak kalimat itu. Jika anak

kalimat itu menyatakan waktu, kata atau frasa yang mengacu pada waktu dapat

dipakai sebagai pengganti. Bandingkan (84a) dan (84b) pada contoh

(86) a. kami harus pergi sebelum ia datang.

b. kami harus pergi pukul lima.

3. Konjungsi Korelatif

Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa atau

klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas

dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frasa, atau klausa, yang

dihubungkan.

Konjungsi yang digunakan sebagai berikut.

baik… maupun…

tidak hanya…, tetapi juga…

bukan hanya…, melainkan juga…

demikian… sehingga…

sedemikian rupa… sehingga…

apa (kah)… atau…
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entah… entah…

jangankan…, … pun…

tidak...., tetapi....

bukan..., melainkan...

Perhatikan contoh berikut.

(87) Baik yang bersalah maupun yang benar akan dibebaskan semua.

(88) Tidak hanya membosankan, tetapi juga menyebalkan.

(89) Bukan hanya rakyat kecil yang terkena dampak BBM, melainkan semua

warga Negara Indonesia.

(90) Demikian cerdiknya orang itu sehingga sulit ditebak maksudnya.

(91) Sedemikian rupa usaha yang dilakukan sehingga membuahkan hasil.

(92) Apa (kah) ini atau itu yang dipilih terserah kamu.

(93) Entah baik entah jelek hasilnya yang penting mengerjakan.

(94) Jangankan hanya kamu seorang, bersama-sama pun aku tidak takut

(Warisman, 2007: 39).

(95) Aisha iidak kaya, tetapi suka memberi sebagian hartanya kepada fakir

miskin.

(96) Dona bukan seorang dokter, melainkan perawat jaga Unit Gawat Darurat

(UGD).

Kalimat (87) menyatakan semua akan dibebaskan baik yang bersalah maupun

yang tidak. Konjungsi baik… maupun… merupakan konjungsi korelatif yang

menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang

sama.
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Kalimat (88) menyatakan seseorang yang membosankan juga menyebalkan.

Konjungsi tidak hanya…, tetapi juga… merupakan konjungsi korelatif yang

menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang

sama.

Kalimat (89) menyatakan kenaikan BBM berdampak pada seluruh warga negara

Indonesia baik yang kaya maupun yang miskin. Konjungsi bukan hanya...,

melainkan… merupakan konjungsi korelatif yang menghubungkan dua kata, frasa

atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama.

Kalimat (90) menyatakan sangat sulit menebak maksud seseorang karena orang

tersebut sangat pandai menyembunyikannya. Konjungsi demikian...sehingga…

merupakan konjungsi korelatif yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa

yang memiliki status sintaksis yang sama.

Kalimat (91) menyatakan telah banyak cara yang dilakukan agar mendapatkan

hasil yang diinginkan. Konjungsi sedemikian rupa…sehingga… merupakan

konjungsi korelatif yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang

memiliki status sintaksis yang sama.

Kalimat (92) menyatakan bahwa seseorang sedang dihadapkan dua pilihan dan

orang lain memberi kebebasan untuk memilih. Konjungsi apa(kah)…atau…

merupakan konjungsi korelatif yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa

yang memiliki status sintaksis yang sama.

Kalimat (93) menyatakan seseorang sedang melakukan suattu kegiatan tanpa

memikirkan hasil akhirnya. Konjungsi entah…entah… merupakan konjungsi

korelatif yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status

sintaksis yang sama.
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Kalimat (94) menyatakan seseorang yang tidak takut akan sesuatu baik dalam

keadaan sendiri maupun bersama-sama. Konjungsi jangankan…,…pun…

merupakan konjungsi korelatif yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa

yang memiliki status sintaksis yang sama.

Konjungsi tidak..., tetapi... pada kalimat (95) digunakan untuk menunjukan

hubungan korelatif berlawanan. Pemakaian negasi tidak biasanya diikuti oleh

adjektiva (kata sifat).

Konjungsi bukan..., melainkan... pada kalimat (96) digunakan untuk menunjukan

hubungan korelatif berlawanan. Pemakaian negasi tidak biasanya diikuti oleh

nomina (kata benda).

4. Konjungsi Antarkalimat

Konjungsi antarkalimat menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain

(Alwi, 2003: 300). Konjungsi antarkalimat bertugas di dalam kalimat, untuk

menghubungkan konstituen-konstituen yang menjadi bagian dari sebuah kalimat.

Chaer (2008: 103) berpendapat konjungsi antarkalimat adalah kojungsi yang

digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lain yang

berada dalam satu paragraf. Konjungsi macam itu selalu memulai suatu kalimat

yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Jika

dilihat dari segi maknanya, konjungsi antarkalimat dibagi menjadi sebelas

kelompok.
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a. Konjungsi Antarkalimat Menyatakan Pertentangan

Konjungsi yang digunakan untuk untuk menyatakan pertentangan yang

dinyatakan pada kalimat sebelumnya yaitu Biarpun demikian/begitu, Sekalipun

demikian/begitu, Walaupun demikian/begitu, Meskipun demikian/begitu, dan

Sungguhpun demikian/begitu. Perhatikan contoh berikut.

(97) Kami tidak sependapat dengan dia. Biarpun begitu, kami tidak akan
menghalanginya (Alwi, 2003: 301).

(98) Arab Saudi memang belum punya pengaturan registrasi makanan dan
minuman sendiri. Walaupun demikian, tampak bahwa Arab Saudi
berusaha mengejar ketinggalannya (Kridalaksana, 1994: 102).

(99) Tina sangat membenci Rara. Meskipun demikian, Ia selalu bersikap baik
kepadanya.

Kalimat (97) menyatakan bahwa kami dan dia memiliki pendapat yang berbeda,

tetapi kami tidak akan menghalangi apa yang akan dilakukan oleh dia. Konjungsi

biarpun begitu merupakan konjungsi antar kalimat yang digunakan untuk

menyatakan pertentangan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya.

Kalimat (98) menyatakan bahwa Arab Saudi belum punya pengaturan registrasi

makanan dan minuman sendiri tetapi Arab Saudi berusaha mengejar

ketinggalannya. Konjungsi walaupun demikian merupakan konjungsi antar

kalimat yang digunakan untuk menyatakan pertentangan yang dinyatakan pada

kalimat sebelumnya.

Kalimat (99) menyatakan Tina sangat membenci Rara tetapi Tina bersikap baik

pada Rara. Hal yang jadi pertentangan dalam dua kalimat tersebut adalah sikap

membenci dan bersikap baik. Konjungsi meskipun demikian merupakan konjungsi

antar kalimat yang digunakan untuk menyatakan pertentangan yang dinyatakan

pada kalimat sebelumnya.
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b. Konjungsi Antarkalimat Menyatakan Kelanjutan dari Peristiwa atau
Keadaan pada Kalimat Sebelumnya

Konjungsi yang menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat

sebelumnya yaitu Kemudian, Sesudah itu, Setelah itu,dan Selanjutnya. Perhatikan

contoh berikut.

(100) Mereka berbelanja ke Glodok. Sesudah itu, mereka pergi ke audaranya di
Ancol (Alwi, 2003: 301).

(101) Mereka berkenalan pertengahan tahun 30-an di sebuah resepsi
Hollywood. Setelah itu, mereka tidak pernah bertemu lagi
(Kridalaksana, 1994: 112).

(102) Sidang penetapan ketua umum telah berakhir. Selanjutnya, akan diadakan
pengurus baru besok sore.

Kalimat (100) menyatakan bahwa mereka belanja ke Glodok terlebih dahulu baru

mengunjungi saudaranya di Ancol. Konjungsi Sesudah itu menyatakan kelanjutan

dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Pemakaian konjungsi harus

di awal kalimat, menggunakan huruf kapital dan diikuti oleh tanda koma.

Kalimat (101) menyatakan bahwa mereka berkenalan pertengahan tahun 30-an di

sebuah resepsi Hollywood, setelah itu mereka tidak pernah bertemu lagi.

Konjungsi Setelah itu menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada

kalimat sebelumnya. Pemakaian konjungsi harus di awal kalimat, menggunakan

huruf kapital dan diikuti oleh tanda koma.

Kalimat (102) menyatakan setelah sidang penetapan ketua umum berakhir, maka

akan dilanjutkan pelantikan pengurus yang baru. Konjungsi Selanjutnya

menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya.

Pemakaian konjungsi harus di awal kalimat, menggunakan huruf kapital dan

diikuti oleh tanda koma.
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c. Konjungsi Antarkalimat Menyatakan Adanya Hal, Peristiwa, atau
Keadaan Lain di Luar dari yang Telah Dinyatakan Sebelumnya

Konjungsi yang menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari

yang telah dinyatakan sebelumnya yaitu Tambahan pula, Lagi pula, dan Selain

itu. Perhatikan contoh berikut.

(103) Sebaiknya kau tidak pergi dalam minggu-minggu ini karena ayah masih
sakit. Tambahan lagi, ibu sedang tidak ada di rumah.

(104) Buah yang banyak dijual di pasar-pasar biasanya masih hijau kekuningan
kulitnya. Tambahan pula daging kulitnya belum empuk serta sedikit keras
(Kridalaksana, 1994: 112).

(105) Boni membawa mie instan dan jaket dalam ranselnya. Selain itu, Ia
membawa perlengkapan mendaki.

Kalimat (103)  menyatakan bahwa seorang kakak yang sedang berbicara kepada

adiknya. Ia melarang adiknya pergi minggu ini karena ayah sakit. Namun, ada hal

lain yang diinformasikan yaitu ibu sedang tidak di rumah. Konjungsi Tambahan

lagi digunakan untuk menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar

dari yang telah dinyatakan sebelumnya.

Kalimat (104) menyatakan buah yang dijual di pasar masih berwarna hijau

kekuningan. Selain itu, ada infomasi tambahan yaitu daging kulitnya belum empuk

dan sedikit keras. Konjungsi Tambahan pula digunakan untuk menyatakan

adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan

sebelumnya.

Kalimat (105) menyatakan Boni membawa mie instan dan jaket untuk

kegiatannya. Selain itu, ada informasi tambahan yaitu ia membawa perlengkapan

mendaki. Konjungsi Selain itu digunakan untuk menyatakan adanya hal,

peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya.
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d. Konjungsi Antarkalimat Mengacu ke Kebalikan dari yang Dinyatakan
Sebelumnya

Konjungsi yang mengacu ke kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya yaitu

Sebaliknya. Perhatikan contoh berikut.

(106) Muara sungai ini lebar dan dangkal. Sebaliknya dibagian hulu sungai ini
sempit dan dalam (Chaer, 2008: 103).

(107) Penjahat itu tidak mengindahkan tembakan peringatan. Sebaliknya, dia
melawan polisi dengan belati (Alwi, 2003: 301).

Kalimat (106) menyatakan muara sungai yang lebar dan dangkal berkebalikan

dengan bagian hulu yang sempit dan dalam.  Konjungsi Sebaliknya mengacu ke

kebalikan dari pernyataan yang dinyatakan sebelumnya.

Kalimat (107) menyatakan penjahat tidak mengindahkan tembakan peringatan

polisi justru ia melawan polisi. Konjungsi Sebaliknya mengacu ke kebalikan dari

pernyataan yang dinyatakan sebelumnya.

e. Konjungsi Antarkalimat Menyatakan Keadaan Sebenarnya

Konjungsi yang menyatakan keadaan sebenarnya yaitu Sungguhnya dan

Bahwasannya. Perhatikan contoh berikut.

(108) Masalah yang dihadapinya memang gawat. Sesungguhnya, masalah ini
sudah dia ramalkan sebelumnya (Alwi, 2003: 302).

Kalimat (108) menyatakan bahwa dia sudah tau jika masalah yang dihadapinya

benar-benar gawat. Konjungsi sesungguhnya digunakan untuk menyatakan

keadaan sebenarnya.
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f. Konjungsi Antarkalimat Menguatkan Keadaan yang Dinyatakan
Sebelumnya

Konjungsi yang menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya yaitu

Malah(an) dan Bahkan. Perhatikan contoh berikut.

(109) Pak Amir sudah tau tentang soal itu. Bahkan, dia sudah mulai
menanganinya (Alwi, 2003: 302).

(110) Di siang hari tempat itu menjadi tempat pembuangan segala jenis sampah.
Malah oleh sebagian masyarakat dijadikan WC umum dan pada malam
hari menjadi tempat persembunyian pencoleng, pencuri, dan gelandangan
(Kridalaksana, 1994: 111).

Kalimat (109) menggunakan konjungsi Bahkan untuk menguatkan keadaan yang

dinyatakan sebelumnya yaitu Pak Amir sudah tau akan suatu persoalan.

Kalimat (110) menggunakan konjungsi Malah untuk menguatkan keadaan yang

dinyatakan sebelumnya yaitu di siang hari tempat itu menjadi tempat

pembuangan segala jenis sampah.

g. Konjungsi Antarkalimat Menyatakan Pertentangan dengan Keadaan
Sebelumnya

Konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya yaitu

(Akan) Tetapi dan Namun. Perhatikan contoh berikut.

(111) Sejak kecil dia kami asuh, kami didik, dan kami sekolahkan. Namun,
setelah dewasa dan jadi orang besar dia lupa kepada kami
(Chaer, 2008: 103).

(112) Keadaan memang sudah mulai aman. Akan tetapi, kita harus tetap
waspada (Alwi, 2003: 302).

Kalimat (111) menyatakan perlakuan yang berbanding terbalik dengan yang

dinyatakan sebelumnya yaitu diasuh, dididik, dan disekolahkan, tetapi ketika
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sukses ia malah melupakan orang yang mendidiknya. Konjungsi Namun

digunakan untuk menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya.

Kalimat (112)  menyatakan bahwa walaupun keadaan sudah aman, tetap harus

waspada. Konjungsi Akan tetapi digunakan untuk menyatakan pertentangan antara

keadaan sudah aman dengan waspada.

h. Konjungsi Antarkalimat Menyatakan Keeksklusifan dan Keinklusifan

Konjungsi yang menyatakan keeksklusifan dan keinklusifan yaitu Kecuali itu.

Perhatikan contoh berikut.

(113) _____________. Kecuali itu, kita tetap boleh mencari usaha lain
(Warsiman, 2007: 44).

(114) Pak Karso hanya memiliki sebuah rumah di pinggir kota. Kecuali itu,

dia tidak memiliki apa-apa lagi.

Kalimat (113) menyatakan dibolehkan mencari usaha lain selama tidak melanggar

ketentuan yang ada. Konjungsi Kecuali itu menyatakan hubungan keinklusifan

dan keeksklusifan. Penulisan konjungsi harus menggunakan huruf kapital dan

diikuti oleh tanda koma.

Kalimat (114) menyatakan bahwa satu-satunya harta berharga Pak Karso adalah

sebuah rumah di pinggir kota. Konjungsi Kecuali itu menyatakan hubungan

keinklusifan dan keeksklusifan. Penulisan konjungsi harus menggunakan huruf

kapital dan diikuti oleh tanda koma.
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i. Konjungsi Antarkalimat Menyatakan Konsekuensi

Konjungsi yang menyatakan konsekuensi yaitu Dengan demikian. Perhatikan

contoh berikut.

(115) Kita harus mendengar kesaksian dari berbagai pihak. Dengan demikian,

kita dapat memahami masalah ini dengan objektif.

Kalimat (115) menyatakan bahwa kita dapat bersifat objektif dalam memahami

masalah setelah kita mendengar kesaksian dari berbagai pihak. Kalimat yang

berkonjungsi dengan demikian merupakan konsekuensi dari apa yang dinyatakan

kalimat sebelumnya.

j. Konjungsi Antarkalimat Menyatakan Akibat

Konjungsi yang menyatakan akibat yaitu oleh karena itu dan oleh sebab itu

perhatikkan contoh berikut.

(116) Dewasa ini harga-harga kebutuhan pokok sangat mahal, mencari
pekerjaan juga tidak mudah; dan pengangguran semakin bertambah.
Oleh karena itu jangan heran kalau pencurian terjadi di mana-mana
(Chaer, 2008: 103).

(117) Feni terbukti menyontek saat ujian Bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, ia
tidak boleh mengikuti ujian dan dipersilakan meninggalkan ruang ujian.

Kalimat (116) menyatakan pencurian terjadi di mana-mana disebabkan kebutuhan

pokok sangat mahal, mencari pekerjaan juga tidak mudah; dan pengangguran

semakin bertambah. Pencurian merupakan akibat dari yang dinyatakan

sebelumnya. Kalimat yang berkonjungsi Oleh karena itu merupakan akibat dari

pernyataan sebelumnya.
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Kalimat (117) menyatakan bahwa Feni terbukti menyontek saat ujian

berlangsung, akibatnya ia dikeluarkan dari ruang ujian. Kalimat yang

berkonjungsi oleh sebab itu (ia tidak boleh mengikuti ujian dan dipersilakan

meninggalkan ruang ujian) merupakan akibat dari pernyataan sebelumnya yaitu

Feni terbukti menyontek saat ujian Bahasa Indonesia.

k. Konjungsi Antarkalimat Menyatakan Kejadian yang Mendahului Hal
yang Dinyatakan Sebelumnya

Konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan

sebelumnya yaitu sebelum itu. Perhatikan contoh berikut.

(118) _______. Sebelum itu, kita masih meraba-raba maksud dari perintah itu
(Warsiman, 2007: 44).

(119) Dina hidup serba kekurangan. Sebelum itu, ia selalu menghambur-
hamburkan uang.

Konjungsi sebelum itu dalam kalimat (118) menyatakan kejadian yang

mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya. Jadi sebelum ada penjelasan

kembali, perintah itu belum dapat dipahami maksudnya. Penulisan konjungsi

harus menggunakan huruf kapital dan diikuti oleh tanda koma.

Konjungsi sebelum itu dalam kalimat (119) menyatakan kehidupan Dina

sebelumnya yaitu suka menghambur-hamburkan uang. Jadi sebelum hidupnya

kekurangan, ia suka menghamburkan uang. Penulisan konjungsi harus

menggunakan huruf kapital dan diikuti oleh tanda koma.
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E. Makalah

Menurut Tanjung (dalam Dalman, 2012: 179), makalah adalah karya tulis di

kalangan siswa atau mahasiswa berupa karya tulis yang memuat pemikiran

tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut

dengan disertai dengan analisis yang logis dan efektif.

Pujiono (2013: 40)  berpendapat bahwa makalah hasil pekerjaan dalam bentuk

final, bukan sekadar draft atau sekumpulan catatan. Makalah berisi sekumpulan

analisis yang logis dan koheren dengan beberapa persyaratan tambahan, yaitu

mampu menjawab pertanyaan dalam topik, memiliki argumen yang jelas dan

secara jelas pula mengekspresikan gagasan penulisnya, dan didukung dengan

referensi yang memadai. Tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk

meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis

dan pengorganisasian yang sistematis memang perlu untuk diketahui dan

diperhatikan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa makalah

adalah karya tulis ilmiah yang dibuat untuk meyakinkan pembaca tentang suatu

topik yang dibahas.

F. Ciri-Ciri Makalah

Dalman (2012: 181-182) berpendapat bahwa makalah memiki cirri-ciri sebagai

berikut.

1. Akurat dan menyeluruh (Comprehensive)

Makalah harus akurat dan menyeluruh, artinya makalah harus menyajikan fakta

dan gagasan secara akurat, dan membahas masalahnya secara lengkap dan tuntas

dan mampu menjawab pertanyaan atas topik yang dibahas.
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2. Memiliki sumber informasi yang baik

Makalah yang baik mengakui sumbangan penulis lain yang karyanya tentang

topik itu telah diterbitkan. Semakin banyak sumber informasi (rujukan) yang

digunakan, maka semakin baik makalahnya. Semua fakta dan gagasan yang bukan

merupakan karya asli penulis makalah diberikan kutipan. Kutipan adalah

pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang, atau ucapan seseorang

yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah (Keraf,

1994: 179). Kutipan digunakan untuk menegaskan isi uraian atau membuktikan

apa yang dikatakan.

3. Seimbang

Makalah bersifat seimbang. Artinya, makalah tersebut membahas fakta, gagasan,

dan sudut pandang yang dibicarakan secara objektif dan seimbang, dengan

memerhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing.

4. Kreatif

Kreatif dalam pengertian ilmiah berarti makah tersebut tidak sekadar menyajikan

fakta belaka. Makalah yang berkualitas, fakta-fakta itu ditata dianalisis,

dipadukan, dan digunakan sebagai dasar kesimpulan dengan cara yang inovatif,

kreatif, dan orisinil.

5. Secara teknis, penulisannya benar

Makalah harus memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa, seperti ejaan, tanda

baca, penggunaan kata, dan gaya bahasa.

6. Tertata dengan baik

Materi ditata secara logis, dengan kata-kata transisiv yang baik di antara bagian-

bagiannya dan dengan kecepatan yang tepat.
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G. Jenis Makalah

Soegandar (dalam Dalman, 2012: 183-184) membedakan jenis makalah sebagai

berikut.

1. Makalah ilmiah

Dilihat dari segi prinsip dan prosedur ilmiahnya, makalah ilmiah menyerupai

laporan sederhana. Makalah ilmiah biasanya ditulis sebagai suatu saran

pemecahan masalah secara ilmiah.

2. Makalah kerja

Makalah kerja pada umumnya dibaca pada seminar makalah kerja disampaikan

dalam bentuk argumentasi dalam suatu hasil penelitian.

3. Makalah kajian

Makalah kajian adalah karya tulis ilmiah yang merupakan saran pemecahan suatu

masalah yang kontroversial tanpa maksud untuk dibaca dalam suatu seminar.

Berdasarkan sifat dan jenis penalaran yang digunakan, Pujiono (2013: 41)

membedakan jenis makalah menjadi tiga macam, yaitu

1. Makalah induktif

Makalah induktif adalah makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang

diperoleh dari lapangan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

2. Makalah deduktif

Makalah deduktif adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian

teoretis (pustaka) yang relevan dengan masalah yang dibahas.
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3. Makalah campuran

Makalah campuran adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian

teoretis digabung dengan data empiris yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan jumlah halaman, Dalman (2012: 183) membedakan makalah menjadi

dua macam, yaitu makalah panjang dan makalah pendek. Makalah panjang adalah

makalah yang memiliki jumlah halaman lebih dari 20 halaman, sedangkan

makalah pendek kurang dari 20 halaman.

H. Sistematika Makalah

Pujiono (2013: 42-43) berpendapat bahwa sistematika makalah adalah sebagai

berikut.

1. Bagian awal

Sampul makalah

Kata pengantar (jika ada)

2. Bagian inti

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan makalah

Masalah atau topik bahasan

Tujuan penulisan makalah

Manfaat

BAB II BAHASAN

Membahas setiap topik sesuai dengan rumusan masalah
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BAB III PENUTUP

Simpulan

Saran

Bagian akhir

Daftar rujukan

Lampiran (jika ada)

3. Bagian akhir

Daftar rujukan

Lampiran (jika ada)
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode

deskriptif adalah metode  penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki

keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain yang hasilnya

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian ( Arikunto, 2010:8). Dengan

menggunakan metode tersebut, penulis membuat deskripsi mengenai penggunaan

konjungsi pada tugas makalah mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun 2017 dan

implikasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari makalah mahasiswa Fakultas

Kedokteran tahun 2017. Makalah yang diteliti berjumlah 9 makalah. Makalah

tersebut merupakan tugas kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) Bahasa

Indonesia mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun 2017. Sumber data diperoleh

dari dosen pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) Bahasa Indonesia Fakultas

Kedokteran Universitas Lampung tahun 2017 yaitu Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd.
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C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan dokumen yang

diperlukan sebagai bahan penelitian.. Peneliti menggunakan makalah mahasiswa

Fakultas Kedokteran tahun 2017. Data yang akan diteliti berjumlah delapan

makalah.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut.

a. Meminta karya tulis ilmiah berupa tugas makalah kepada dosen

pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) Bahasa Indonesia Fakultas

Kedokteran Universitas Lampung.

b. Penulis mengoreksi makalah tersebut, kemudian menganalisis penggunaan

konjungsinya supaya bisa mengetahui ketepatan dan ketidaktepatan dalam

penggunaan konjungsi.

D. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah sebagai

berikut.

a. Mendokumentasikan data berupa makalah mahasiswa Fakultas

Kedokteran Universitas Lampung tahun 2017.

b. Membaca  makalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

tahun 2017.
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c. Menandai penggunaan konjungsi pada makalah tersebut  meliputi (1)

Konjungsi koordinatif yang terdiri atas dan, serta, sedangkan, padahal

tetapi, melainkan, atau, (2) konjungsi subordinatif terdiri atas, sejak,

(se)waktu, ketika, seraya, sambil, sementara, selagi, tatkala, selama,

sebelum, sesudah, setelah, seusai, begitu, sehabis, sampai, jikalau, jika,

kalau, asal(kan), bila, manakala, andaikata, seandainya, umpamanya,

sekitarnya, agar, supaya, biar, walau(pun), sekali(pun), biar(pun),

kendati(pun), sungguh(pun), seakan-akan, seolah-olah, seperti, sebagai,

laksana, ibarat, sebagaimana, daripada, dan alih-alih, sebab, karena,

oleh karena, oleh sebab, sehingga, sampai, maka, dengan, tanpa, bahwa,

yang, sama, dengan, lebih/kurang, dari(pada), (3) konjungsi korelatif

terdiri atas baik…maupun…, tidak hanya…tetapi juga…, bukan hanya…

melainkan juga…, demikian…sehingga…, sedemikian rupa… sehingga…,

apa(kah)…atau…, entah…entah…, jangankan…pun…, (4) konjungsi

antarkalimat terdiri atas biarpun demikian/begitu, sekalipun

demikian/begitu, walaupun demikian/begitu, meskipun demikian/begitu,

sungguhpun demikian/begitu, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, lagi

pula, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahwasanya, bahkan, (akan)

tetapi, namun, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab

itu, dan sebelum itu.

d. Mengklasifikasikan masing-masing konjungsi sesuai jenisnya yaitu

konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antarkalimat.
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e. Mengidentifikasi pengunaan konjungsi yang tepat dan tidak tepat dalam

makalah.

f. Menghitung jumlah konjungsi yang ditemukan berdasarkan jenis dan

ketepatannya.

g. Mempersentasekan tingkat penggunan konjungsi dengan menggunakan

rumus

Jumlah penggunaan konjungsi

X 100 %

Jumlah seluruh penggunaan konjungsi

h. Mendeskripsikan penggunaan konjungsi yang tepat dan tidak tepat dalam

makalah tersebut.

i. Menarik simpulan.
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Tabel 1 Indikator Konjungsi 

 

No Indikator Subindikator Deskriptor 

1. Konjungsi 

Koordinatif 

 

 

 

 

dan Konjungsi yang menyatakan hubungan penambahan. Menghubungkan kata 

dengan kata dan klausa dengan klausa.  

 

Contoh: 

Dia mencari saya dan adik saya. 

serta Konjungsi yang menyatakan hubungan pendampingan. Menghubungkan 

kata dengan kata dan klausa dengan klausa. 

 

Contoh: 

Mereka menyanyi serta menari sepanjang malam. 

 

atau Konjungsi yang menyatakan hubungan pemilihan. Menghubungkan kata 

dengan kata dan klausa dengan klausa. 

 

Contoh: 

Saya atau kamu yang menjemput Ibu? 
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No Indikator Subindikator Deskriptor 

  tetapi, melainkan Konjungsi yang menyatakan hubungan perlawanan. Menghubungkan kata 

dengan kata dan klausa dengan klausa. 

 

Contoh: 

a. Sebenarnya anak itu pandai, tetapi malas. 

b. Ia menangis bukan karena sedih, melainkan karena gembira 

 

padahal, sedangkan Konjungsi yang menyatakan hubungan perlawanan. Menghubungkan kata 

dengan kata dan klausa dengan klausa. 

 

Contoh: 

a. Dia pura-pura tidak tahu, padahal tahu banyak 

b. Ali dan Ahmad belahar Bahasa Inggris, sedangkan Dia belajar Bahasa 

Arab. 

 

2. Konjungsi 

Subordinatif 

sejak, semenjak, sedari. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu batas permulaan. 

 

Contoh: 

Sejak matahari terbit sampai sekarang pekerjaanku belum selesai juga. 

 

(se)waktu, ketika, seraya, 

serta, sambil, sementara, 

selagi, tatkala, selama 

Konjungsi menunjukkan bahwa peristiwa atau keadaan yang dinyatakan 

dalam klausa utama dan klausa subordinatif terjadi pada waktu yang 

bersamaan atau hampir bersamaan. 

 

Contoh: 

Pak Buchori sudah meninggal ketika dokter datang. 
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No Indikator Subindikator Deskriptor 

  sebelum, setelah, sesudah, 

sesuai, begitu, sehabis 

Konjungsi yang menunjukkan bahwa yang dinyatakan dalam klausa utama 

lebih dahulu atau lebih kemudian daripada yang dinyatakan dalam klausa 

subordinatif. 

 

Contoh: 

Setelah wejangan selesai, kami disuguhi film tentang pembangunan. 

 

sampai, hingga Konjungsi yang menyatakan ujung suatu proses. 

 

Contoh: 

a. Gotong-royong itu berjalan dengan lancar sampai kami menyelesaikan 

sekolah. 

b. Yanto mengurus adik-adiknya hingga bapaknya pulang dari kantor. 

 

jika(lau), kalau, asal(kan), 

kalau, (apa)bila, bilamana 

Konjungsi yang meyatakan syarat terlaksananya apa yang disebut dalam 

klausa utama. 

 

Contoh: 

a. Saya akan datang kalau diberi ongkos. 

b. Kami akan mengunjungi nenek di desa apabila  musim liburan tiba. 

 

seandainya, andaikata, 

andaikan, sekiranya, jangan-

jangan, kalau-kalau. 

 

Konjungsi yang menyatakan andaian terlaksananya apa yang dinyatakan 

klausa utama. 

 

Contoh: 

a. Andaikata engkau tidak bersalah, aku berani membelamu. 
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No Indikator Subindikator Deskriptor 

  agar, supaya, untuk, biar. Konjungsi yang menyatakan suatu tujuan atau harapan dari apa yang 

disebut dalam klausa utama. 

 

Contoh: 

Kami berangkat pagi-pagi agar tidak terlambat tiba di sekolah. 

 

walau(pun), meski(pun), 

sekalipun, biar(pun), 

kendati(pun), sungguh(pun), 

biarpun, betapapun, siapa 

pun, ke mana pun, apa pun 

Konjungsi yang mengandung pernyataan yang tidak akan mengubah apa 

yang dinyatakan dalam klausa utama. 

 

Contoh: 

Walaupun/meskipun hatinya sangat sedih, dia tidak pernah menangis di 

hadapanku. 

 

seperti, bagaikan, laksana, 

ibarat, sebagaimana, 

daripada, alih-alih. 

Konjungsi yang menyatakan pembandingan, kemiripan, atau preferensi 

antara apa yang dinyatakan pada klausa utama dengan yang dinyatakan 

pada klausa subordinatif itu. 

 

Contoh: 

Lebih baik cepat lima menit disini, daripada terlambat sama sekali. 

 

sebab, karena, akibat, oleh 

karena, mentang-mentang. 

Konjungsi yang menyatakan sebab atau alasan terjadinya apa yang 

dinyatakan dalam klausa utama. 

 

Contoh: 

Kami tidak dapat melanjutkan perjalanan karena hari sudah malam. 
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No indikator Subindikator Deskriptor 

  sehingga, sampai(-sampai), 

maka. 

Konjungsi yang menyatakan hasil atau akibat dari apa yang dinyatakan 

dalam klausa utama. 

 

Contoh: 

Saya bekerja terus hingga lupa makan dan minum. 

 

dengan, tanpa. Konjungsi yang menyatakan cara pelaksanaan dari apa yang dinyatakan 

oleh klausa utama. 

 

Contoh:  

Elly Pical mencoba bertahan dengan menghindar. 

 

dengan, tanpa. Konjungsi yang menyatakan alat yang dinyatakan oleh kalusa utama. 

 

Contoh: 

Pintu itu dibongkar dengan besi yang berwarna hitam 

 

bahwa Konjungsi yang klausa subordinatifnya melengkapi apa yang dinyatakan 

oleh verba klausa utama atau oleh nomina subjek, baik dinyatakan maupun 

tidak. 

 

Contoh: 

Kami mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal kemarin. 
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No Indikator Subindikator Deskriptor 

  yang Konjungsi yang menandai hubungan atributif restriktif yaitu klausa relatif 

mewatasi makna dari nomina yang diterangkannya 

 

Contoh: 

Para pedagang yang menunggak lebih dari tiga puluh lima miliar rupiah 

akan dicekal. 

 

Konjungsi yang menandai hubungan takrestriktif yaitu klausa subordinatif 

hanya memberikan tambahan informasi pada nomina yang diterangkannya. 

 

Contoh: 

Polisi lalu lintas, yang bertugas mengatur jalan, malah pergi kalau hujan. 

 

sama…dengan…, se-, 

lebih… dari(pada)… 

Konjungsi dalam kalimat majemuk bertingkat yang klausa subordinatifnya 

dan klausa utamanya mempunyai unsur yang sama yang tarafnya sama 

(ekuatif) atau berbeda (komparatif). 

 

Contoh: 

a. Rumah ini sama tua dengan saya. 

b. Dia lebih cepat mengetik dengan komputer daripada (dia mengetik) 

dengan mesin tik. 
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No Indikator Subindikator Deskriptor 

  semoga,moga-moga, mudah-

mudahan 

Konjungsi dalam kalimat majemuk bertingkat yang klausa utamanya 

menyatakan ‘harapan’ agar apa yang dinyatakan dalam klausa subordinatif 

dapat terjadi. 

 

Contoh: 

Kita berdoa semoga/moga-moga/mudah-mudahan kemalangan ini segera 

diatasi. 

 

3. Korelatif baik… maupun… 

tidak hanya…, tetapi 

juga… 

bukan hanya…, 

melainkan juga… 

demikian… sehingga… 

sedemikian rupa… 

sehingga… 

apa (kah)… atau… 

entah… entah… 

jangankan…, … pun… 

 

Konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki 

status sintaksis yang sama.  

 

Contoh: 

Baik yang bersalah maupun yang benar akan dibebaskan semua. 

Tidak hanya membosankan, tetapi juga menyebalkan. 

Demikian cerdiknya orang itu sehingga sulit ditebak maksudnya. 

 

4. Antarkalimat  biarpun demikian/begitu, 

sekalipun demikian/begitu, 

walaupun demikian/begitu, 

meskipun demikian/begitu, 

sungguhpun demikian/begitu 

Konjungsi yang menyatakan pertentangan yang dinyatakan pada kalimat 

sebelumnya. 

 

Contoh: 

Kami tidak sependapat dengan dia. Biarpun begitu, kami tidak akan 

menghalanginya. 
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No Indikator Subindikator Deskriptor 

  kemudian, sesudah itu, 

setelah itu, selanjutnya. 

Konjungsi yang menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada 

kalimat sebelumnya. 

 

Contoh: 

Mereka berbelanja ke Glodok. Sesudah itu, mereka pergi ke saudaranya di 

Ancol. 

 

 

 

tambahan pula, lagi pula, 

selain itu 

Konjungsi yang menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di 

luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. 

 

Contoh: 

Sebaiknya kau tidak pergi dalam minggu-minggu ini karena ayah masih 

sakit. Tambahan lagi, ibu sedang tidak ada di rumah 

 

sebaliknya Konjungsi yang mengacu ke kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. 

Contoh: 

Muara sungai ini lebar dan dangkal. Sebaliknya dibagian hulu sungai ini 

sempit dan dalam. 

 

sesungguhnya, bahwasannya Konjungsi yang menyatakan keadaan sebenarnya. 

Contoh: 

Masalah yang dihadapinya memang gawat. Sesungguhnya, masalah ini 

sudah dia ramalkan sebelumnya. 
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  malah(an), bahkan Konjungsi yang menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. 

 

Contoh: 

Pak Amir sudah tau tentang soal itu. Bahkan, dia sudah mulai 

menanganinya. 

 

(akan) tetap,  namun Konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. 

 

 

Contoh: 

Sejak kecil dia kami asuh, kami didik, dan kami sekolahkan. Namun, 

setelah dewasa dan jadi orang besar dia lupa kepada kami. 

 

kecuali itu Konjungsi yang menyatakan keeksklusifan dan keinklusifan. 

Contoh: 

Aku tidak akan pernah merasa takut mengakuinya. Kecuali itu, aku 

terbukti bersalah. 

 

dengan demikian Konjungsi yang menyatakan konsekuensi dari kalimat sebelumnya. 

 

Contoh: 

Kita harus mendengar kesaksian dari berbagai pihak. Dengan demikian, 

kita dapat memahami masalah ini dengan objektif. 
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  oleh karena itu, oleh sebab 

itu 

Konjungsi yang menyatakan akibat dari yang dinyatakan sebelumnya. 

 

Contoh: 

Dewasa ini harga-harga kebutuhan pokok sangat mahal, mencari pekerjaan 

juga tidak mudah; dan pengangguran semakin bertambah. Oleh karena itu 

jangan heran kalau pencurian terjadi di mana-mana. 

 

  sebelum itu Konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang 

dinyatakan sebelumnya. 

Contoh: 

Maya tidur dengan sangat pulas. Sebelum itu, ia berolahraga sampai 

kelelahan. 
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penggunaan konjungsi yang ditemukan

adalah penggunaan konjungsi koordinatif terdiri atas konjungsi dan, serta, atau,

tetapi, melainkan, padahal, dan sedangkan berjumlah 802 penggunaan dengan

ketepatan sebanyak 780 (99%) dan ketidaktepatan sebanyak 22 (1%) penggunaan.

Penggunaan konjungsi subordinatif terdiri atas konjungsi sejak, ketika, sementara,

selama, sebelum, setelah, sampai, hingga, jika(lau), kalau, apabila, agar, supaya,

untuk, walaupun, meskipun, seperti, sebagaimana, sebab, karena, akibat,

sehingga, maka, dengan (cara), tanpa (cara), dengan (alat), bahwa, yang,

lebih...daripada, dan semoga berjumlah 1.099 penggunaan dengan ketepatan

sebanyak 1.059 (96%) dan ketidaktepatan sebanyak 40 (4%) penggunaan.

Konjungsi korelatif yang terdiri atas konjungsi baik...maupun..., bukan hanya ...

melainkan juga... dan tidak hanya...tetapi juga... berjumlah 24 penggunaan

dengan ketepatan sebanyak 19 (79%) dan ketidaktepatan sebanyak 5 (21%)

penggunaan. Konjungsi antarkalimat yang terdiri atas konjungsi meskipun,

kemudian, setelah itu, selanjutnya, selain itu, sebaliknya, bahkan, namun, dengan

demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelum itu berjumlah 85 penggunaan

dengan ketepatan sebanyak 50 (59%) dan ketidaktepatan 35 (41%) penggunaan.
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Ketidaktepatan penggunaan konjungsi yang paling banyak ditemukan terdapat

pada konjungsi antarkalimat bahkan. Ketidaktepatan tersebut disebabkan oleh

ketidaktepatan peletakan konjungsi. Konjungsi yang harusnya menjadi

penghubung antarkalimat digunakan sebagai penghubung intrakalimat.

Hasil temuan ini dapat diimplikasikan sebagai bahan ajar. Materi yang berkaitan

dengan dengan penelitian ini terdapat dalam Kompetensi Standar MKU Bahasa

Indonesia, yakni setelah mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia, mahasiswa

dapat memiliki pengetahuan tentang kaidah penulisan Bahasa Indonesia laras

ilmiah seperti EYD, kalimat efektif, paragraf , dan karya ilmiah sehingga dapat

menerapkannya dalam tulisan secara benar dan Kompetensi Dasar 3, yakni setelah

menyelesaikan pokok bahasan tentang ciri dan syarat kalimat efektif, mahasiswa

diharapkan dapat membuat kalimat efektif secara tertulis dengan benar.

Penggunaan konjungsi pada malakah dapat dijadikan contoh penggunaan tepat

dan tidak tepat dalam menyusun sebuah kalimat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan, dapat dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Mahasiswa, diharapkan dapat membuat makalah sesuai dengan sistematika

penulian makalah yang ada di Universitas Lampung.

2. Dosen pengampu mata kuliah, hasil kajian mengenai penggunaan konjungsi

pada makalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun

2017 sudah tercapai dengan baik. Hal tersebut dapat dijadikan contoh

pembelajaran bagi dosen MKU dalam membelajarkan konjungsi.



128

Selain itu, makalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

tahun 2017 dapat dijadikan sumber belajar dalam membelajarkan materi

kalimat efektif.

3. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian mengenai konjungsi

di fakultas lain yang ada di Universitas Lampung agar dapat mengetahui

tingkat kemampuan mahasiswa dalam menggunaan konjungsi. Selain itu,

penelitian juga ditunjang dengan wawancara kepada mahasiswa mengenai

pembelajaran konjungsi agar diperoleh data yang lebih lengkap.
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