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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang relevan memberikan pemaparan tentang penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang relevan ini diharapkan 

peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, walaupun topiknya masih berkaitan.   

1. Penggunaan Konjungsi Bahasa Indonesia pada Karangan Siswa SMP Negeri 

1 Sampang, Cilacap Tahun Pelajaran 2010-2011. 

 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Yulia Anjas Indriani, mahasiswa jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan konjungsi 

pada karangan siswa SMP N 1 Sampang, Cilacap tahun pelajaran 2010-2011. 

Penelitian tersebut menemukan konjungsi yang digunakan meliputi (1) Konjungsi 

koordinatif (dan, serta, tetapi, dan sedangkan); (2) Konjungsi subordinatif meliputi 

subordinatif waktu (setelah, sejak, sebelum, sesudah, sehabis, selesai, dan ketika); 

subordinatif syarat  (jika); subordinatif tujuan (agar dan supaya); subordinatif konsesif 

(walaupun); subordinatif sebab (karena); subordinatif hasil  (ssehingga); subordinatif 

cara (dengan); subordinatif atributif (yang); (3) konjungsi antar kalimat (kemudian 

dan selain itu). Hubungan konjungsi meliputi (1) hubungan penjumlahan (dan, serta, 

dan kemudian); (2) hubungan perlawanan (tetapi); (3) hubungan waktu (sejak dan 

ketiika); (4) hubungan tujuan (agar dan supaya); (5) hubungan konsesif (walaupun); 

(6) hubungan penyebaban (karena); (7) hubungan hasil (maka dari itu); (8) hubungan 

cara (dengan). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Anjas Indriani dengan 
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penelitian kali ini terletak pada masalah penelitian dan sumber data. Masalah 

penelitian terbatas pada penggunaan konjungsi dan implementasi hasil analisis dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, sumber data penelitian adalah teks argumentasi siswa 

kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto tahun pelajaran 2017-2018. Yulia Anjas 

Indriani menganalisis penggunaan konjungsi bahasa Indonesia secara umum pada 

karangan siswa SMP N 1 Sampang, Cilacap tahun pelajaran 2010-2011. 

 

2. Penggunaan Konjungsi Antarklausa pada Karangan Narasi Siswa Kelas VII 

D SMP Negeri 3 Kalibagor tahun Pelajaran 2014-2015. 

 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Fatkhul Hidayah, mahasiswa jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan penggunaan 

konjungsi antarkalusa pada karangan narasi siswa yang di dalamnya mencakup 

konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Data yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu konjungsi yang terdapat pada kalimat-kalimat 

dalam karangan narasi siswa. Sumber data pada penelitian ini yaitu 28 karangan siswa 

kelas VII D SMP Negeri 3 Kalibagor. Hasil penelitian tersebut, yaitu peneliti 

menemukan konjungtor dan sebanyak 44 buah, konjungtor atau sebanyak 1 buah, dan 

konjungtor tetapi sebanyak 1 buah. Penggunaan konjungsi subordinatif sebanyak 74 

buah yang meliputi konjungsi subordinatif waktu sebanyak 17 buah, konjungsi 

subordinatif syarat sebanyak 16 buah, konjungsi subordinatif tujuan sebanyak 4 buah, 

konjungsi subordinatif penyebaban sebanyak 18 buah, konjungsi subordinatif 

pengakibatan sebanyak 15 buah, konjungsi subordinatif penjelasan sebanyak 3 buah, 

dan konjungsi subordinatif cara sebanyak 1 buah. Penggunaan konjungsi korelatif 

terdapat 1 buah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fatkhul Hidayah dengan 
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penelitian kali ini terletak pada masalah penelitian dan sumber data. Masalah 

penelitian terbatas pada penggunaan konjungsi dan implementasi hasil analisis dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, sumber data penelitian adalah teks argumentasi siswa 

kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto tahun pelajaran 2017-2018. Sedangkan 

Fatkhul Hidayah mendeskripsikan penggunaan konjungsi antarkalusa dengan 

menggunakan 28 karangan siswa kelas VII D SMP Negeri 3 Kalibagor. Berdasarkan 

paparan di atas, penelitian yang telah dilakukan oleh Yulia Anjas Indriani dan Fatkhul 

Hidayah memiliki perbedaan dengan penelitian ini. 

 

B. Pengertian Konjungsi  

Konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain 

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

dalam konstruksi (Kridalaksana, 1994:102). Konjungsi menghubungkan bagian-

bagian ujaran yang setataran maupun yang tidak setataran.  

Contoh : (5) Ia pergi karena saya 

  (6) Ia pergi karena saya mengusirnya  

 

Dalam kalimat (5) karena merupakan preposisi, karena diikuti oleh satuan kata 

sehingga merupakan konstruksi eksosenstris, sedangkan dalam kalimat (6) karena 

merupakan konjungsi, karena menghubungkan klausa dengan klausa. Preposisi dan 

konjungsi merupakan dua kategori yang berbeda. Menurut Qomariyah, dkk., (2015:4) 

perbedaan antara preposisi dan konjungsi terletak pada penggunaanya dalam kalimat. 

Preposisi menandai hubungan makna antarkata, antarfrasa, dan antarklausa saja, 

sedangkan konjungsi menandai hubungan komponen-komponen dalam tataran yang 

sama, yaitu hubungan antarkata, antarfrasa, antarklausa, antarkalimat, dan 

antarparagraf, serta hubungan komponen-komponen dalam tataran yang berbeda, 

seperti hubungan anatarkata dan frasa. 
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Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa konjungsi sama dengan kata 

sambung, disebut juga konjungtor, dan termasuk kata tugas yang menghubungkan 

kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Dalam hubungan 

tersebut konjungsi menyatakan hubungan makna tertentu. 

 

C. Jenis-jenis Konjungsi 

Menurut Moeliono (peny) (2010: 303-308), dilihat dari perilaku sintaksisnya 

dalam kalimat, konjungsi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu konjungsi 

koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antarkalimat. 

 

1. Konjungsi  Koordinatif 

Menurut Rukuk (2015:826), konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang 

menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya sederajat. Konjungsi 

koordinatif ditandai dengan: 

dan, misalnya   penanda hubungan penambahan 

serta    penanda hubungan pendampingan 

atau     penanda hubungan pemilihan 

tetapi    penanda hubungan perlawanan 

melainkan   penanda hubungan perlawanan 

padahal   penanda hubungan pertentangan 

sedangkan   penanda hubungan pertentangan 

 

2. Konjungsi Korelatif 

Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, 

atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif merupakan 

konjungsi berpasangan, apabila pasanganya dilesapkan, maka penggunaanya menjadi 

tidak sempurna (Mutaslimah, 2015:9). Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang 
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dipisahkan oleh salah satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan. Berikut adalah 

contoh kata penghubungnya. 

baik … maupun … 

tidak hanya, … tetapi juga … 

bukan hanya …, melainkan juga … 

demikian (rupa) … sehingga … 

sedemikian rupa … sehingga … 

apa(kah) … atau … 

entah … entah … 

jangankan …,… pun … 

 

Perhatikan contoh-contoh dibawah ini. 

(7)  Baik Pak Anwar maupun istrinya tidak suka merokok. 

(8)  Kita tidak hanya harus setuju, tetapi juga harus patuh. 

(9)  Mobil itu larinya demikian cepatnya sehingga sangat sukar untuk 

dipotret. 

(10)  Kita harus mengerjakannya sedemikian rupa sehingga hasilnya benar-

benar baik. 

(11)  Baik Anda, istri Anda, maupun mertua Anda akan menerima cindera 

mata. 

(12)  Apa(kah) Anda setuju atau tidak, kami akan jalan terus.  

(13)  Entah disetujui entah tidak, dia tetap akan mengusulkan gagasannya. 

(14)  Jangankan orang lain, orang tuanya sendiri pun tidak dihormati. 

 

3. Konjungsi Subordinatif 

Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa, 

atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama (Purwasih, 

2014:103). Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat. Berikut adalah 

kelompok-kelompok konjungsi subordinatif. 

a. Konjungsi Subordinatif Waktu:  

1) sejak, semenjak, sedari 

2) sewaktu, ketika, tatkala, sementara, begitu, seraya, selagi, selama, 

serta, sambil, demi 

3) setelah sesudah, sebelum, sehabis, selesai, seusai 

4) hingga, sampai 

b. Konjungsi Subordinatif Syarat: jika, kalau, jikalau, asal(kan), bila, 

manakala 

c. Konjungsi Subordinatif Pengandaian: andaikan, seandainya, 

umpamanya, sekiranya 
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d. Konjungsi Subordinatif Tujuan: agar, supaya, biar 

e. Konjungsi Subordinatif Konsesif: biarpun, meski(pun), walau(pun), 

sekalipun, sungguhpun, kendati(pun) 

f. Konjungsi Subordinatif Pembandingan: seakan-akan, seolah-olah, 

sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, ibarat, daripada, alih-alih 

g. Konjungsi Subordinatif Sebab: sebab, karena, oleh karena, oleh 

sebab 

h. Konjungsi Subordinatif Hasil: sehingga, sampai (sampai), maka(nya) 

i. Konjungsi Subordinatif Alat: dengan, tanpa 

j. Konjungsi Subordinatif Cara: dengan, tanpa 

k. Konjungsi Subordinatif Komplementasi: bahwa 

l. Konjungsi Subordinatif Atributif: yang 

m. Konjungsi Subordinatif Perbandingan: sama … dengan, lebih … 

dari(pada)  

 

4. Konjungsi Antarkalimat 

Konjungsi antarkalimat ialah konjungsi yang menghubungkan ide atau 

gagasan pada kalimat yang satu dengan kalimat ide atau gagasan pada kalimat yang 

lainnya (Melia, 2017:282). Oleh karena itu, konjungsi macam itu selalu memulai suatu 

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

Berikut adalah contoh konjungsi antarkalimat. 

a. biarpun demikian/ begitu 

b. sekalipun demikian/ begitu 

c. walaupun demikian/ begitu 

d. meskipun demikian/ begitu 

e. sungguhpun demikian/ begitu 

f. kemudian, sesudaha itu, setelah itu, selanjutnya 

g. tambahan pula, lagi pula, selain itu 

h. sebaliknya 

i. sesungguhnya, bahwasanya 

j. malah(an), bahkan 

k. (akan) tetapi, namun 

l. kecuali itu 

m. dengan demikian 

n. oleh karena itu, oleh sebab itu 

o. sebelum itu 

 

Anggota subkelompok (a) hingga (e) menyatakan pertentangan dengan yang 

dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Subkelompok (f) menyatakan kelanjutan dari 
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peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Subkelompok (g) menyatakan 

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

sebelumnya. Sebaliknya pada (h) mengacu ke kebalikan dari yang dinyatakan 

sebelumnya. Sesungguhnya dan bahwasanya pada (i) menyatakan keadaan yang 

sebenarnya. Malah(an) dan bahkan pada (j) menguatkan keadaan yang dinyatakan 

sebelumnya, dan anggota kelompok (k) (akan) tetapi dan namun menyatakan 

pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Kecuali itu pada (l) menyatakan 

keekslusifan dan keinklusifan. Dengan demikian pada (m) menyatakan konsekuensi. 

Oleh karena itu/ sebab itu pada (n) menyatakan akibat. Sebelum itu pada (o) 

menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya.  

 

D. Hubungan Semantis yang Dinyatakan Konjungsi 

1. Hubungan Semantis yang Dinyatakan Konjungsi Koordinatif 

Menurut Moeliono (Peny) (2010: 396-397), dilihat dari hubungan semantis 

antarklausa dalam kalimat majemuk setara dan dari segi arti koordinatornya, ada tiga 

hubungan atau relasi. Hubungan tersebut ialah konjungsi koordinatif hubungan 

penjumlahan, konjungsi koordinatif hubungan perlawanan, konjungsi koordinatif 

hubungan pemilihan. Berikut penjelasan dari masing-masing konjungsi koordinatif: 

 

a. Konjungsi Koordinatif Hubungan Penjumlahan 

Yang dimaksud dengan hubungan penjumlahan ialah hubungan yang 

menyatakan penjumlahan atau gabungan kegiatan, keadaan, peristiwa, dan proses. 

Hubungan ini ditandai oleh koordinator dan, serta atau baik … maupun …. Jika kita 

perhatikan konteksnya, maka hubungan penjumlahan ada yang menyatakan (1) sebab-

akibat, (2) urutan waktu, (3) pertentangan, atau (4) perluasan. 
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1) Hubungan Penjumlahan yang Menyatakan Sebab-Akibat 

Klausa kedua merupakan akibat dari klausa pertama. Misalnya: 

(15) Pada hari yang naas itu, gempa menggoncang bumi dan rumah-rumah 

berantakan. 

(16) Sudah sebulan kami mengarungi laut dan kami amat merindukan daratan 

yang sejuk. 

 

Kalimat (15) dan (16) menggunakan konjungsi dan, yang menghubungkan klausa 

pertama dengan klausa kedua. Klausa pertama mengandung makna sebab dan klausa 

kedua merupakan akibat dari adanya klausa pertama. Kalimat (15) yang merupakan 

sebab ialah (gempa menggoncang bumi) sedangkan (rumah-rumah berantakan) 

merupakan akibat dari adanya gempa menggoncang bumi. Pada kalimat (16) klausa 

pertama berbunyi (sudah sebulan kami mengarungi laut) yang menyebabkan (kami 

amat merindukan daratan yang sejuk). 

 

2) Hubungan Penjumlahan yang Menyatakan Urutan Waktu 

Menurut Rahman, dkk., (2015:167), konjungsi ini digunakan untuk 

menghubungkan klausa dengan klausa dalam urutan beberapa kejadian atau peristiwa 

secara kronologis. Koordinator yang dipakai, antara lain dan, kemudian, dan lalu. 

Misalnya: 

(17) Ibu hanya mengangguk-angguk dan air matanya terus mengalir. 

(18) Aku melompat dari anak tangga, kemudian berlari ke halaman sambil 

berteriak. 

(19) Mereka datang menitipkan anaknya, lalu pergi begitu saja. 

 

Pada kalimat (17) penggunaan konjungsi dan pada klausa kedua merupakan urutan 

peristiwa dari adanya klausa pertama, yakni (ibu hanya mengangguk-angguk) dan di 

waktu bersamaan (air matanya terus mengalir) yang terletak pada klausa kedua. 

Kalimat (18) penggunaan konjungsi kemudian pada klausa kedua juga merupakan 

urutan peristiwa dari klausa pertama, yaitu (aku melompat dari anak tangga) kemudian  
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(berlari ke halaman sambil berteriak) yang merupakan urutan peristiwa dari adanya 

klausa pertama. Begitu pula dengan kalimat (19) yang menggunakan konjungsi lalu. 

Klausa pertama, yaitu (mereka datang menitipkan anaknya) lalu (pergi begitu saja) 

yang merupakan urutan pristiwa dari klausa pertama. 

 

3) Hubungan Penjumlahan yang Menyatakan Pertentangan 

Klausa kedua menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang 

dinyatakan dalam klausa utama. Koordinator yang dipakai adalah dan, sedangkan dan 

padahal. Perhatikan contoh berikut: 

(21)  Para tamu sudah mulai datang, sedangkan kami belum siap. 

(22)  Di satu pihak kita menganjurkan kesalehan dan di lain pihak banyak 

orang tua melanggarnya. 

(23)  Dia sudah menangis, padahal hasil pemeriksaan lab saja belum ada. 

 

Konjungsi yang digunakan pada kalimat (21) ialah sedangkan. Klausa kedua pada 

kalimat ini menyatakan pertentangan dari adanya klausa pertama, yaitu (para tamu 

sudah mulai datang) sedangkan (kami belum siap). Kalimat (22) menggunakan 

konjungsi dan yang menyatakan pertentangan pada klausa kedua dari adanya klausa 

pertama, yakni (di satu pihak kita menganjurkan kesalehan) malah ( di lain pihak 

banyak orang tua melanggarnya).  Begitu pula pada kalimat (23) yang menggunakan 

konjungsi padahal.  Klausa kedua menyatakan pertentangan pada klausa pertama, 

yaitu (Dia sudah menangis) padahal (hasil pemeriksaan lab saja belum ada). 

 

4) Hubungan Penjumlahan yang Menyatakan Perluasan 

Klausa kedua memberikan informasi atau penjelasan tambahan untuk 

melengkapi klausa pertama. Koordinator yang dipakai adalah dan, misalnya, dan baik 

… maupun ….Perhatikan contoh berikut: 
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(24) Dia menggeleng dan menyatakan tidak serta memalingkan mukanya. 

(25) Saya lakukan latihan tiap tengah malam dan siapa saja bisa ikut. 

(26) Dia rajin membaca baik waktu dia menjadi mahasiswa maupun setelah 

dia bekerja. 

 

Pada kalimat (24) klausa kedua merupakan penjelasan tambahan untuk melengkapi 

klausa pertama, yaitu (dia menggeleng) lalu (menyatakan tidak serta memalingkan 

mukanya). Begitu pula pada kalimat (25) klausa kedua merupakan penjelasan 

tambahan dan melengkapai adanya klausa pertama, yaitu (saya lakukan latihan tiap 

tengah malam) dan (siapa saja bisa ikut), dan pada kalimat (26) klausa pertama 

berbunyi (dia rajin membaca) ketika (waktu dia menjadi mahasiswa maupun setelah 

dia bekerja). 

 

b. Konjungsi Koordinatif Hubungan Perlawanan 

Hubungan perlawanan ialah hubungan yang menyatakan bahwa apa yang 

dinyatakan dalam klausa pertama berlawanan dengan, atau tidak sama dengan apa 

yang dinyatakan dalam klausa kedua (Moeliono, 1998: 401). Hubungan itu ditandai 

dengan koordinatori tetapi, melainkan, namun. Hubungan perlawanan dapat 

dibedakan atas hubungan yang menyatakan (a) penguatan, (b) implikasi, dan (c) 

perluasan. 

 

1) Hubungan Perlawanan yang Menyatakan Penguatan 

Klausa kedua memuat informasi yang menguatkan dan menandaskan 

informasi yang dinyatakan dalam klausa pertama. Dalam klausa yang pertama 

biasanya terdapat tidak/bukan saja ataupun tidak/bukan hanya, tidak/bukan sekedar 

dan pada klausa kedua terdapat tetapi/melainkan. Perhatikan contoh berikut: 
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(27) Dongeng bukan hanya khayalan omong kosong untuk menidurkan anak, 

juga suatu penghayatan terhadap budaya nasional. 

(28) Pencopet itu tidak hanya dipukuli orang banyak, juga diserahkan kepada 

polisi. 

(29) Dunia anak-anak kampung tidak saja bebas, juga lebih terbuka. 

 

Pada kalimat (27) klausa kedua memberikan penekanan pada klausa pertama. Klausa 

pertama berbunyi (dongeng bukan hanya khayalan omong kosong untuk menidurkan 

anak) dan (juga juga suatu penghayatan terhadap budaya nasional). Begitu pula pada 

kalimat (28) dimana klausa pertama berbunyi (Pencopet itu tidak hanya dipukuli 

orang banyak) dan klausa kedua memberikan penekanan kembali yang berbunyi (juga 

diserahkan kepada polisi). Klausa kedua pada kalimat (29) juga menekankan klausa 

pertama yang berbunyi (dunia anak-anak kampung tidak saja bebas) melainkan juga 

(lebih terbuka) yang menekankan klausa pertama.  

 

2) Hubungan Perlawanan yang Menyatakan Implikasi 

Klausa kedua menyatakan suatu yang merupakan perlawanan dari implikasi 

klausa pertama. Koordinator yang umumnya dipakai adalah tetapi. Berikut beberapa 

contoh: 

(30) Suami istri itu sudah lama kawin, tetapi belum juga dikaruniai seorang 

anak pun. 

(31) Adikku belum bersekolah, tetapi dia sudah bisa membaca. 

 

Dalam kalimat (30) implikasi klausa pertama (Suami istri itu sudah lama kawin) ialah 

bahwa orang yang sudah lama kawin biasanya mempunyai anak, sedangkan klausa 

kedua menyatakan perlawanan dari implikasi tersebut. Demikian halnya dengan 

kalimat (31); implikasi klausa pertama ialah orang yang belum bersekolah belum 

dapat membaca, tetapi klausa kedua malah menyatakan sebaliknya. 
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3) Hubungan Perlawanan yang Menyatakan Perluasan  

Berlainan dengan hubungan yang menyatakan perluasan pada kalimat 

majemuk setara yang memakai dan, hubungan perluasan yang memakai tetapi 

menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam klausa kedua hanya merupakan 

informasi tambahan untuk melengkapi apa yang dinyatakan oleh klausa pertama, dan 

kadang-kadang malah memperlemahnya. Perhatikan contoh berikut ini: 

(32) Adat dipertahankan agar tidak berubah, tetapi unsur-unsur baru dari luar 

yang dianggap baik dimasukkan ke dalamnya. 

(33) Kedua pahlawan proklamator itu kadang-kadang berselisih pendapat, 

tetapi keduanya tetap bersatu dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.  

 

Pada kalimat (32) klausa kedua merupakan tambahan dari klausa pertama, akan tetapi 

klausa kedua malah memperlemah klausa pertama, yaitu ketika (adat dipertahankan 

agar tidak berubah) malah (unsur-unsur baru dari luar yang dianggap baik dimasukkan 

ke dalamnya). Begitu pula pada kalimat (33) klausa pertama berbunyi (kedua 

pahlawan proklamator itu kadang-kadang berselisih pendapat) akan tetapi (keduanya 

tetap bersatu dalam mencapai kemerdekaan Indonesia) yang merupakan klausa kedua. 

 

c. Konjungsi Koordinatif Hubungan Pemilihan 

Yang dimaksud dengan hubungan pemilihan ialah hubungan yang menyatakan 

pilihan diantara dua kemungkinan yang dinyatakan oleh kedua klausa yang 

dihubungkan. Konjungsi yang dipakai untuk menyatakan hubungan pemilihan itu 

ialah atau. Hubungan pemilihan itu sering juga menyatakan pertentangan. Kalimat 

(34) dan (35) merupakan contoh kalimat yang memiliki hubungan pemilihan yang 

menyatakan pertentangan, sedangkan kalimat (36) adalah contoh kalimat yang 

mempunyai hubungan pemilihan yang tidak menyatakan pertentangan. Berikut 

beberapa contoh: 
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(34) Dalam keadaan seperti itu dia terpaksa membunuh musuh atau dibunuh 

musuh. 

(35) Saya tidak tahu apakah dia akan ikut atau tidak. 

(36) Beliau sedang melamun atau sedang memikirkan saya? 

 

Pada kalimat (34) dan (35) hubungan pemilihan atau menyatakan suatu pertentangan, 

yakni antara membunuh atau dibunuh dan ikut atau tidak. Sedangkan pada kalimat 

(36) hubungan pemilihan atau tidak menyatakan suatu pertentangan, yakni melamun 

atau memikirkan.  

 

2. Hubungan Semantis yang Dinyatakan Konjungsi Korelatif 

Hubungan semantis yang dinyatakan konjungsi korelatif menurut penulis pada 

dasarnya sama dengan hubungan semantis yang dinyatakan konjungsi koordinatif 

karena gagasan yang dihubungkan bersifat sejajar. Hubungan semantis yang 

menyatakan konjungsi korelatif ada yang tergolong dalam hubungan penjumlahan 

yang menyatakan perluasan, hubungan penjumlahan yang menyatakan sebab-akibat, 

hubungan perlawanan yang menyatakan penegasan, dan konjungsi koordinatif 

hubungan pemilihan. Berikut penanda konjungsi korelatif yang bersifat sejajar dengan 

hubungan penjumlahan yang menyatakan perluasan pada konjungsi kordinatif. 

baik … maupun … 

tidak hanya, … tetapi juga … 

bukan hanya …, melainkan juga … 

demikian (rupa) … sehingga … 

sedemikian rupa … sehingga … 

apa(kah) … atau … 

entah … entah … 

jangankan …,… pun … 

 

Perhatikan contoh-contoh dibawah ini. 

(37) Baik Pak Anwar maupun istrinya tidak suka merokok. 

(38) Kita tidak hanya harus setuju, tetapi juga harus patuh. 

(39) Kuda itu larinya demikian cepatnya sehingga sangat sukar untuk 

dipotret. 
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(40) Jangankan guru, orang tuanya sendiri pun tidak dihormati. 

(41) Apakah kamu setuju atau tidak, kami akan jalan terus. 

 

Penanda baik … maupun … pada kalimat (37) memiliki makna yang sejajar dengan 

hubungan penjumlahan yang menyatakan perluasan, karena menghubungkan kata 

dengan kata , yakni (Pak Anwar) dan (istrinya). Begitu pula pada kalimat (38) 

penanda tidak hanya, … tetapi juga … memiliki makna  yang sejajar dengan 

hubungan penjumlahan yang menyatakan perluasan, yakni menghubungakn klausa 

pertama (kita harus setuju) dengan klausa ke dua (juga harus patuh). Pada kalimat (39) 

dan (40) penanda demikian (rupa) … sehingga … dan jangankan …,… pun … 

memiliki makna yang sejajar dengan hubungan penjumlahan yang menyatakan sebab-

akibat, yakni pada kalimat (39) menghubungkan klausa pertama (kuda itu larinya 

cepat) dengan klausa ke dua (sangat sukar untuk dipotret), sedangkan pada kalimat 

(40) menghubungkan kata (guru) dengan kata (orang tuanya sendiri).  Pada kalimat 

(41) penanda apa(kah) … atau … memiliki makna yang sejajar dengan konjungsi 

koordinatif hubungan pemilihan, yakni menghubungkan frasa (kamu setuju) dengan 

kata (tidak). 

 

3. Hubungan Semantis yang Dinyatakan Konjungsi Subordinatif 

Menurut Moeliono (peny) (2010: 303-308), dilihat dari hubungan semantis 

antarklausa yang membentuknya dalam kalimat majemuk bertingkat, dapat dibagi 

menjadi tiga belas hubungan. Hubungan tersebut ialah hubungan waktu, hubungan 

syarat, hubungan pengandaian, hubungan tujuan, hubungan konsesif, hubungan 

pembandingan, hubungan sebab, hubungan hasil, hubungan alat, hubungan cara, 

hubungan komplementasi, hubungan atributif, dan hubungan perbandingan. Berikut 

penjelasan dari masing-masing konjungsi subordinatif: 
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a. Hubungan waktu  

Klausa subordinatif ini menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau keadaan 

yang dinyatakan dalam klausa utama. Hubungan waktu dapat dibedakan lagi menjadi 

(a) waktu batas permulaan, (b) waktu bersamaan, (c) waktu berurutan, (d) waktu batas 

akhir terjadinya peristiwa atau keadaan (Moeliono, 2010: 415-426). Konjungsi 

subordinatif waktu ini lebih memfokuskan pada suatu peristiwa atau kejadian. Kata 

penghubung yang biasa digunakan untuk menyatakan waktu ini ialah: sejak, 

semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, sementara, begitu, seraya, selagi, selama, 

serta, sambil, demi, setelah sesudah, sebelum, sehabis, selesai, seusai, hingga, sampai.  

contoh:   

(42) Sedari saya masih SD, saya suka pelajaran bahsa. 

(43) Sejak aku diserahkan orang tuaku kepada Nenenk, aku tidur di atas dipan 

di kamar Nenek yang luas. 

(44)  Pagi itu Ibu Sukaisih membuat kopi sambil menyusui bayinya. 

(45)  Aku tidak mengerti akan hal itu ketika aku masih anak-anak. 

(46)  Sesudah dua tahun berkabung, Bapak ingin bekerja lagi di Balikpapan. 

(47)  Seusai melantik para menteri, Presiden menghadiri makan siang 

bersama. 

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

(49)  Gotong royong itu berjalan dengan lancar sampai kami menyelesaikan 

sekolah. 

 

Pada kalimat (42) dan (43) menyatakan hubungan waktu batas permulaan yang 

ditandai dengan subordinator sedari dan sejak. Hubungan waktu bersamaan 

menunjukkan bahwa peristiwa yang dinyatakan dalam klausa utama dan klausa 

subordinatif terjdai pada waktu yeng bersamaan atau hampir bersamaan, terdapat pada 

kalimat (44) dan (45) yang ditandai dengan subordinatif sambil dan ketika. Kalimat 

(46) dan (47) yang ditandai dengan subordinatif sesudah dan seusai menunjukan 

hubungan waktu berurutan yang dinyatakan dalam klausa utama lebih dahulu atau 

lebih kemudian daripada yang dinyatakan dalam klausa subordinatif. Hubungan waktu 
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batas akhir dipakai untuk menyatakan ujung suatu proses, dan subordinatif pada 

kalimat (48) dan (49) ditandai dengan hingga dan sampai. 

 

b. Hubungan Syarat 

Hubungan syarat terdapat dalam kalimat yang klausa subordinatifnya  

menyatakan syarat terlaksananya apa yang disebut dalam klausa utama (Moeliono, 

2010: 415-426). Konjungsi ini juga digunakan untuk menyatakan suatu syarat didalam 

suatu kalimat. Penggunaan konjungsi subordinatif syarat ini yang memiliki fungsi 

untuk menyatakan suatu ketentuan. Ketentuan yang dimaksudkan adalah ketentuan 

yang ada didalam suatu kalimat. Adapun beberapa contoh kalimat yang menyatakan 

suatu syarat atau ketentuan sebagai berikut: 

contoh: jika, kalau, jikalau, asal(kan), bila, manakala. 

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

menceritakannya. 

(51) Ini hanya dilakukannya dalam keadaan darurat kalau waktu memang 

mendesak.  

(52) Anda boleh makan makanan yang mengandung lemak asalkan Anda 

mengetahui batas jumlah lemak yang tidak akan mengganggu kesehatan 

Anda. 

(53) Hatiku bertambah ciut bila aku teringat bahwa akulah yang tertua. 

 

c. Hubungan Pengandaian 

Konjungsi subordinatif pengandaian terdapat dalam kalimat majemuk yang 

klausa subordinatifnya menyatakan andaian terlaksananya apa yang dinyatakan klausa 

utama (Moeliono, 2010: 415-426). Konjungsi menyatakan suatu kalimat apabila 

kalimat utama (induk kalimat) akan terjadi apabila peristiwa, hal, atau tindakan pada 

klausa bawahan (anak kalimat) terjadi. Konjungsi subordinatif ini berfungsi sebagai 

pernyataan yang berisi suatu keinginan atau angan-angan. Keinginan itulah yang 
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menjadikan suatu pengandaian. pengandaian itu sendiri merupakan suatu naluri pada 

setiap manusia untuk menginginkan sesuatu. 

Contoh: andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. 

(54)  Seandainya para anggota kelompok menerima norma itu, selesailah 

seluruh permasalahan. 

 

d. Hubungan Tujuan 

Hubungan tujuan adalah hubungan yang terjadi jika klausa subordinatifnya 

menyatakan suatu tujuan atau harapan dari apa yang disebut dalam klausa utama 

(Moeliono, 2010: 415-426). Penggunaan ragam bahasa nonbaku, seseorang (pengguan 

bahasa) sering menggunakan dua konjungsi sekaligus. Penggunaan konjungsi 

subordinatif tujuan sering rawan mengalami kesalahan akibat penggunaan konjungsi 

yang tidak efektif. Sebaiknya dalam sebuah kalimat menggunakan satu konjungsi agar 

kalimat tersebut tidak kehilangan maksud yang disampaikan. Biasanya penggunaan 

konjungsi tujuan ini yang berlebihan dapat mengaburkan tujuan dari kalimat yang 

akan disampaika kepada pembaca.  

Contoh: agar, supaya, biar 

(55) Saya sengaja tinggal di kota kecil agar dapat mengetahui kehidupan di 

sana. 

(56)  Saya bekerja sampai malam supaya anak-anak saya dapat melanjutkan 

sekolahnya. 

(57)  Kami pergi biar dia bebas berbuat sesukanya. 

 

e. Hubungan Konsesif 

Hubungan konsesif adalah hubungan yang terdapat dalam kalimat majemuk 

yang kalusa subordinatifnya mengandung pernyataan yang tidak akan mengubah apa 

dinyatakan dalam klausa utama (Moeliono, 2010: 415-426). Konjungsi subordinatif 

konsesif merupakan konjungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua bagian 

kalimat dengan makna yang menyatakan suatu keadaan atau kondisi yang berlawanan. 
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Penggunaan konjungsi subordinatif konsesif ini menyatakan kebalikan atau 

berlawanan pada suatu kalimat. Kebalikan atau perlawanan ini digunakan untuk 

memberikan suatu alasan mengenai keadaan atau kondisi. Konjungsi subordinatif ini 

memiliki beberapa rujukan konjungsi yang menyatakan konsesif. Adapun beberapa 

rujukan konjungsi subordinatif konsesif sebagai berikut: 

Contoh:  biarpun, meski(pun), walau(pun), sekalipun, sungguhpun, 

kendati(pun). 

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

hadapanku.  

(59)  Dia akan pergi sekalipun/biarpun kami menahannya.  

(60)  Ibunya terus menjahit sampai tengah malam sungguhpun dia telah 

merasakan adanya kelainan dalam dadanya. 

(61)  Perjuangan berjalan terus kendatipun musuh telah menduduki hampir 

semua kota besar. 

 

f. 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 (Moeliono, 2010: 415-426). Pembandingan ini memiliki maksud yaitu cara untuk 

mengetahui persamaan diantara dua kalimat yang digabungkan. Konjungsi 

subordinatif pembandingan ini memiliki maksud untuk mengetahui persamaan dengan 

kalimat yang lainnya. Konjungsi subordinatif pembandingan mempunyai beberapa 

rujukan konjungsi pembandingan seperti berikut ini: 

Contoh:  seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, 

ibarat, daripada, alih-alih. 

(62)  Saya akan menolongmu sebagaimana ayahmu juga telah menolong 

keluargaku.  

(63) Pak Hamid menyayangi semua kemenakannya seperti dia menyayangi 

anak kandungnya. 

(64) Penjahat itu dengan cepat menyambar perhiasan korbannya laksana 

seekor kucing menerkam mangsanya. 

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



 

 

27 

 

 

(65) Daripada menganggur, cobalah engkau bekerja di kebun. 

(66) Alih-alih naik kereta api, ia memilih naik pesawat. 

 

g. Hubungan Sebab 

Hubungan sebab adalah hubungan terdapat dalam kalimat yang klausa 

subordinatifnya menyatakan sebab atau alasan terjadinya apa yang dinyatakan dalam 

klausa utama (Moeliono, 2010: 415-426). Yang dimaksudkan adalah semua hal yang 

terjadi atau hal yang menimbulkan terjadinya sesuatu. Konjungsi subordinatif sebab 

ini dapat memberikan keterangan mengenai sesuatu yang terjadi dalam suatu kalimat. 

Penggunaan konjungsi subordinatif sebeb ini dapat menjadi penguat dalam 

memberikan keterangan mengenai sesuatu yang terjadi. Adapun beberapa rujukan 

konjungsi subordinatif sebab yang sering digunakan oleh pengguna bahasa yaitu: 

Contoh: sebab, karena, oleh karena, oleh sebab 

(67) Pusat Penelitian Kependudukan terpaksa menangguhkan beberapa 

rencana penelitian sebab belum ada tenaga pelaksana yang siap. 

(68) Keadaan menjadi genting lagi karena musuh akan melancarkan aksinya 

lagi di Bandung.  

(69) Tangan kanan kakak patah oleh karena itu perlu dibawa ke klinik 

ortopaedi. 

 

h. Hubungan Hasil 

Hubungan hasil yaitu hubungan yang terdapat dalam kalimat majemuk yang 

klausa subordinatifnya menyatakan hasil atau akibat dari apa yang dinyatakan dalam 

klausa utama (Moeliono, 2010: 415-426). Akibat yang dimaksudkan yaitu semua hal 

yang terjadi akan memiliki resiko (akibat). Konjungsi subordinatif hasil ini  

merupakan konjungsi yang memberikan keterangan mengenai apa yang terjadi atau 

sesuatu yang terjadi. Penggunaan konjungsi subordinatif hasil dapat memperjelas 

mengenai segala sesuatu yang terjadi. Adapun rujukan mengenai konjungsi yang 

dapat digunakan dalam kalimat yang menyatakan suatu hasil adalah sebagai berikut: 
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Contoh: sehingga, sampai (sampai), maka(nya) 

(70)  Perselisihan antara ayah dan ibunya makin memuncak sehingga praktis 

tidak ada kerukunan dalam keluarga itu. 

(71)  Biaya pengobatannya itu sungguh mahal sampai-sampai semua 

perhiasan istrinya sudah habis terjual. 

(72)  Kami tidak setuju, maka kami pun protes. 

 

i. Hubungan Alat: dengan, tanpa 

Hubungan alat terdapat pada kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan 

alat yang dinyatakan oleh klausa utama (Moeliono, 2010: 415-426). Subordinatif  

yang dipakai sama dengan yang dipakai untuk hubungan cara, yakni dengan dan 

tanpa. 

Contoh: dengan dan tanpa 

(73) Dia menangkap ikan dengan mempergunakan kail. 

(74) Mereka membersihkan Monas tanpa memakai peralatan modern.  

 

j. Hubungan Cara 

Hubungan cara yaitu hubungan yang terdapat dalam kalimat yang klausa 

subordinatifnya menyatakan cara pelaksanaan dari apa yang dinyatakan oleh klausa 

utama (Moeliono, 2010: 415-426). Subordinator yang sering dipakai adalah  dengan 

dan tanpa. Perhatikan contoh berikut. 

(75) Elly Pical mencoba bertahan dengan menghindar. 

(76) Pencari intan bekerja tanpa menghiraukan bahaya di sekelilingnya. 

 

k. Hubungan Komplementasi 

Hubungan komplementasi merupakan hubungan yang melengkapi apa yang 

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

tidak (Moeliono, 2010: 415-426). Konjungsi yang sering dipakai adalah bahwa. 

Perhatikan contoh berikut. 
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(77)  Penulis perlu menekankan di sini bahwa isi bukunya belumlah 

sempurna. 

(78)  Berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia pernah menjadi 

pelajar teladan untuk tingkat kabupaten dan provinsi. 

 

Dalam kalimat (77), klausa subordinatif melengkapi makna verba predikat klausa 

utama menekankan. Dalam kalimat (78), klausa subordinatif melengkapi makna verba 

predikat menunjukkan. 

 

l. Hubungan Atributif: yang 

Hubungan atributif ditandai oleh subordinatif yang. Ada dua macam hubungan 

atributif, yaitu restriktif dan takrestiktif (Moeliono, 2010: 415-426). Hubungan 

atributif restriktif klausa relatif mewatasi makna dari nomina yang diterangkannya. 

Dengan kata lain, bila ada suatu nomina yang mendapatkan keterangan tambahan 

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

nomina yang diterangkannya. Pada hubungan atributif takrestiktif, klausa subordinatif 

ini hanyalah memberikan sekedar tambahan informasi pada nomina yang 

diterangkannya. Jadi, ia tidak mewatasi nomina yang mendahuluinya. Karena itu, 

dalam  penulisannya klausa ini diapit oleh dua tanda koma. Perhatikan kontras makna 

dan cara penulisan antara klausa restriktif dan takrestriktif berikut ini. 

(79) Istri saya yang tinggal di Bogor meninggal kemarin. 

(80) Istri saya, yang tinggal di Bogor, meninggal kemarin. 

 

Klausa relatif yang tinggal di Bogor pada (79) tidak diapit oleh tanda koma, 

sedangkan pada (80) diapit oleh dua tanda koma. Makna dari kedua kalimat itupun 

berbeda. Kalimat (79) menyiratkan bahwa si pembicara mempunyai lebih dari satu 

istri dan yang meninggal adalah istri yang tinggal di Bogor. Jadi, klausa tersebut 

termasuk jenis atributif restriktif. Sebaliknya, dengan klausa relatif yang takrestriktif, 

kalimat (80) menyatakan bahwa istrinya hanya satu. Klausa yang tinggal di Bogor 
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hanya sekedar memberi keterangan tambahan dimana istrinya tinggal. Dengan 

demikian, klausa yang tinggal di Bogor termasuk klausa atributif takrestriktif. 

 

m. 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) (Moeliono, 2010: 415-426). Klausa 

subordinatif perbandingan selalu mengalami pelesapan. Unsur yang dilesapkan adalah 

unsur yang menyatakan sifat yang terukur yang ada pada klausa utama dan klausa 

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

dan klausa utama yang dibandingkan sama tarafnya. bentuk yang digunakan untuk 

menyatakan hubungan ekuatif adalah sama … dengan. Pehatikan contoh berikut. 

(81) Gaji istrinya sama besar dengan gaji saya (besar). 

(82) Rumah ini sama tua dengan saya (tua). 

 

Pada kalimat (81) unsur atau hal yang dibandingkan pada klausa subordinatif 

dan klausa utama adalah gaji saya dan gaji istrinya yang sama tarafnya dalam hal 

besarnya.  Pada kalimat (82) unsur atau hal pada klausa subordinatif dan klausa utama 

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

(ketuaan). 

Sedangkan hubungan komparatif muncul bila hal atau unsur pada klausa 

subordinatif dan klausa utama yang diperbandingkan berbeda tarafnya. Bentuk yang 

digunakan untuk meyatakan hubungan komparatif adalah lebih/kurang … dari(pada). 

Perhatikan contoh berikut. 

(83) Dia lebih cepat mengetik dengan komputer daripada (dia mengetik) 

dengan mesin tik. 

(84)  Pembantu saya lebih senang menonton film India daripada film Barat 
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Pada kalimat (83), unsur pada klausa utama dan klausa subordinatif yang 

diperbandingkan adalah mengetik dengan komputer dan (mengetik) dengan mesin tik 

yang berbeda tarafnya dalam hal kecepatan. Pada (84), unsur yang diperbandingkan 

adalah menonton film India dan menonton film Barat yang berbeda dalam hal 

senangnya.  

 

4. Hubungan Semantis yang Dinyatakan Konjungsi Antarkalimat 

Konjungsi merupakan salah satu kohesi gramatikal yang dilakukan dengan 

cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain (Sumarlam, 231:2003). 

Makna konjungsi antarkalimat bermacam-macam tergantung hubungan semantik yang 

ditimbulkan akibat pertemuan kalimat yang satu dengan kalimat lain dalam wacana. 

Konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang 

lain ialah sebagai berikut. 

(85) Setidaknya bagi mereka yang bosan menikmati pelayaran, selama di 

kapal feri adalah waktu yang enak untuk dipakai beristirahat. Dengan 

demikian, Anda bisa langsung melakukan berbagai aktivitas begitu 

sampai di Bandar Lampung. 

 

Pada contoh di atas, satuan lingual dengan demikian merupakan konjungsi yang 

menyatakan cara, karena apa yang dinyatakan pada kalimat 1 merupakan cara agar 

tercapainya apa yang dinyatakan pada kalimat 2. 

(86) Tarifnya mulai dari Rp. 60.000 sampai Rp. 1 juta per malam. Bahkan di 

beberapa hotel, tersedia pula fasilitas hiburan seperti karaoke, restoran, 

dan music hidup, atau meja biliar. 

 

Satuan lingual bahkan pada contoh di atas, merupakan konjungsi yang menyatakan 

kelebihan. Kalimat yang mengandung konjungsi bahkan melebihi apa yang 

dinyatakan pada kalimat dimukanya.  
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(87) Meskipun demikian, berwisata ke Lampung memang harus dibekali 

kendaraan roda empat sendiri jika Anda bebas ke sana ke mari. Sebabnya, 

angkutan umum seringkali tidak tersedia untuk kita pergi ke sejumlah 

objek wisata. 

 

Pada contoh di atas, konjungsi sebabnya merupakan konjungsi yang menyatakan 

makna penyebaban (sebab-akibat). Hal itu karena kalimat yang dimulai dengan satuan 

lingual sebabnya pada contoh di atas merupakan penyebab apa yang dinyatakan pada 

kalimat sebelumnya. 

(88) Jika kita berangkat dari Jakarta pukul 07.00, pukul 14.00 sudah sampai di 

Bangka Belitung. Bandingkan dengan perjalanan dari Jakarta ke Bandung 

pada saat akhir pecan, yang bisa menghabiskan waktu yang sama tetapi 

harus ditempuh dengan penuh perjuangan. 

 

Selanjutnya pada satuan lingual bandingkan pada contoh di atas, merupakan 

konjungsi yang menyatakan perbandingan, yaitu membandingkan apa yang 

dinyatakan pada kalimat 1 dan apa yang dinyatakan pada kalimat 2. 

 

E. Konjungsi Sebagai Bahan Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMK Negeri 1 Purwokerto 

 

Dalam kurikulum 2013 ada KD yang berbunyi mengembangkan permasalahan 

atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. KD ini 

merupakan hasil pengembangan silabus yang dilakukan oleh guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Pada KD ini keterampilan yang diperoleh siswa meliputi 

keterampilan menulis. Dalam hal menulis, siswa dituntut untuk dapat menggunakan 

ejaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Penggunaan ejaan yang 

baik dan benar meliputi penggunaan tanda baca maupun penyusunan kalimat yang 

koheren.  

Dalam menyusun sebuah kalimat yang koheren masing-masing siswa harus 

memiliki keterampilan menulis yang baik. Hal ini berkaitan erat dengan makna sebuah 
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kalimat, khususnya makna yang dapat diterima dengan baik oleh si pembaca. Salah 

satu penerapannya ialah dengan penggunaan konjungsi dalam menyusun sebuah 

kalimat. Penggunaan konjungsi dalam menyusun sebuah kalimat hendaknya 

memperhatikan kaidah bahasa baku bahasa Indonesia sehingga akan mengasilkan 

kalimat yang koheren. Penggunaan konjungsi dengan mengasilkan kalimat yang 

koheren dapat dijadikan contoh bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia dalam 

mengembangkan materi ajar tentang penulisan kata baku dan kata tidak baku. 

Sehingga siswa dapat dengan mudah membedakan antara kata baku dan kata tidak 

baku. Materi ajar tentang penulisan kata baku dan kata tidak baku ada kaitanya dengan 

penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi pada kalimat baku harus sesuai dengan 

kaidah bahasa baku bahasa Indonesia. Karena salah satu ciri penulisan kata baku, 

yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa 

baku bahasa Indonesia. Materi ajar ini menjadi materi ajar yang cukup penting karena 

materi ajar ini merupakan sarana bagi siswa dalam menulis sebuah karya ilmiah.  

 

F. Teks Argumentasi sebagai Bagian dari Teks Debat  

Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi 

sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara (Keraf, 2007: 3). Teks 

argumentasi adalah sebuah teks yang menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide 

pribadi penulisnya. Tujuan dari teks ini adalah untuk menyakinkan atau 

mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulis. 

Ciri-ciri teks argumentasi ialah berisi pendapat dan pandangan untuk menyakinkan 

pembaca maka penulis mengemukakan fakta-fakta yang faktual, menjabarkan suatu 
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permasalahan dengan cara menganalisa dan menganalogikan, dan mempertahankan 

pendapat (saling berargumentasi). 

Sedangkan menurut Suherli, dkk (2016: 175) debat adalah dua pihak yang saling 

bertukar pendapat dengan mengemukakan berbagai alasan, meskipun keduanya 

berada pada sudut pandang yang berbeda. Debat sendiri biasanya dilakukan secara 

langsung oleh dua orang atau lebih guna mempertahankan pendapat masing-masing. 

Debat dapat terwujud apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Berikut penjelasan dari 

masing-masing unsur debat:  

1. Mosi, yakni hal atau topik yang diperdebatkan. 

2. Tim Afirmasi, yakni tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan (mosi). 

Terkait pelajaran di sekolah, guru melatih siswa untuk menulis teks debat yang 

berisi persetujuan terhadap mosi tersebut. Misalnya, menurut saya, tawuran 

antarpelajar tidak saja terjadi karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. 

Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang 

baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk  saling berebut kekuasaan dan saling 

menghujat. Televisi dan internet pun dengan bebas menyajikan berbagai aksi 

brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. 

3. Tim Negatif atau Oposisi, yakni tim yang tidak setuju atau menentang mosi. 

Terkait pelajaran di sekolah, guru melatih siswa untuk menulis teks debat yang 

berisi penolakan terhadap mosi tersebut. Misalnya, saya tidak setuju jika kosa 

kata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi 

karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bangsa.  

4. Tim Netral, yakni tim yang memberikan 2 sisi baik dukungan ataupun sanggahan 

terhadap mosi. Terkait pelajaran di sekolah, guru melatih siswa untuk menulis 
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teks debat yang berisi dukungan atau sanggahan terhadap mosi tersebut. 

Misalnya, saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa 

Indonesia dalam interaksi antarbahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan 

bahasa Indonesia seimbang dengan kosa kata bahasa asing. Apabila seseorang 

menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti kata atom, vitamin, unit. 

Tentunya ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi 

padanan dalam bahasa Indonesia. 

5. Moderator, yakni orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. 

6. Penulis, yakni orang yang menulis kesimpulan suatu debat. 

Selain unsur-unsur di atas teks debat juga memiliki struktur, yakni: 

1. Pengenalan, pada tahap ini setiap tim (baik tim afirmasi, tim oposisi, dan tim 

netral) memperkenalkan diri. 

2. Penyampaian argumentasi, pada penyampaian argumentasi ini setiap tim  

menyampaikan argumentasi terhadap topik yang dimulai dari tim afirmasi, 

kemudian tim oposisi dan diakhiri dengan tim netral. 

3. Debat, pada debat setiap tim mengomentari setiap argumentasi dari tim lain. 

4. Simpulan, pada simpulan setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap 

pernyataan topik sesuai dengan porsinya. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teks argumentasi ada 

kaitanya dengan teks debat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri teks 

argumentasi dengan unsur-unsur dalam teks debat. Ciri-ciri teks argumentasi berisi 

tentang pendapat, pandangan untuk menyakinkan pembaca maka penulis 

mengemukakan fakta-fakta yang faktual, yang mana dalam hal ini unsur-unsur teks 

debat berupa tim afirmasi, tim negatif, dan tim netral merupakan pihak yang 
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menyatakan suatu pendapat, pandangan untuk menyakinkan pembaca 

berarguumentasi untuk ketiga tim tersebut semaksimal mungkin harus bisa 

mempertahankan pendapatnya (saling berargumentasi). Dari penjelasan tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa antara teks argumentasi dan teks debat memiliki keterkaitan. 

Karena teks argumentasi bisa digunakan untuk berdebat dan teks argumentasi 

merupakan bagian dari teks debat. 

 

G. Peta Konsep 

Penelitian ini menganlisis tentang bagaimana penggunaan konjungsi pada teks 

Argumentasi yang dibuat oleh siswa kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto, yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan konjungsi koordinatif, 

konjungsi subordinatif, dan konjungsi antarkalimat. Kajian teori dalam penelitian ini 

meliputi (1) pengertian konjungsi, (2) jenis-jenis konjungsi, dan (3) hubungan 

semantis yang dinyatakan konjungsi.  

Teori tentang morfologi mencakup jenis-jenis kata, yakni kata tugas yang 

terdiri dari kata depan dan kata sambung (konjungsi). Kata sambung (konjungsi) berisi 

tentang pengertian konjungsi dan perbedaan antara konjungsi dengan preposisi. 

Dilihat dari perilaku sintaksisnya konjungsi dibedakan ke dalam beberapa jenis. Jenis-

jenis konjungsi tersebut, yakni konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi 

subordinatif, dan konjungsi antarkalimat. Masing-masing jenis konjungsi ini berbeda-

beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kata hubung yang digunakan pada setiap 

kalimat, apakah menyatakan hubungan penjumlahan antara klausa pertama dengan 

klausa kedua atau menyatakan hubungan sebab-akibat saja.  
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Hubungan semantis yang dinyatakan konjungsi meliputi hubungan semantis 

yang dinyatakan konjungsi koordinatif, hubungan semantis yang dinyatakan konjungsi 

korelatif, hubungan semantis yang dinyatakan konjungsi subordinatif, dan hubungan 

semantis yang dinyatakan konjungsi antarkalimat. Hubungan semantis yang 

dinyatakan konjungsi koordinatif terdiri dari tiga kelompok, yakni konjungsi 

koordinatif hubungan penjumlahan, konjungsi koordinatif hubungan perlawanana, dan 

konjungsi koordinatif hubungan pemilihan. Konjungsi koordinatif hubungan 

penjumlahan jika dilihat dari konteksnya terbagi lagi menjadi empat, yaitu hubungan 

penjumlahan yang menyatakan sebab-akibat, hubungan penjumlahan yang 

menyatakan urutan waktu, hubungan penjumlahan yang menyatakan pertentangan, 

dan hubungan penjumlahan yang menyatakan perluasan. Berbeda dengan hubungan 

konjungsi koordinatif yang menyatakan perlawanan, konjungsi ini hanya dibedakan 

atas hubungan penguatan, hubungan implikasi, dan hubungan perluasan. Sedangkan 

hubungan semantis yang dinyatakan konjungsi subordinatif terbagi menjadi tiga belas 

hubungan. Hubungan tersebut ialah hubungan waktu, hubungan syarat, hubungan 

pengandaian, hubungan tujuan, hubungan konsesif, hubungan pembandingan, 

hubungan sebab, hubungan hasil, hubungan alat, hubungan cara, hubungan 

komplementasi, hubungan atributif, dan hubungan perbandingan. Yang mana dari 

hasil penggunaan konjungsi dapat dijadikan sebagai bahan pengembanga materi ajar 

tentang kata baku dan kata tidak baku oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia. 

 Untuk mengetahui bagaimana penggunaan konjungsi dan implementasi hasil 

analisis dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang terdapat pada teks argumentasi 

siswa kelas X RPL SMK Negeri 1 purwokerto, peneliti menganalisis data berupa 

konjungsi yang digunakan pada teks tersebut. Penggunaan konjungsi terjadi pada saat 
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siswa menulis teks argumentasi dan hasil analisis penggunaan konjungsi dapat 

diimplementasikan dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

dalam mengembangkan materi ajar kata baku dan kata tidak baku. Penelitian ini 

dilakukan pada dua kelas yakni kelas X RPL 1 dan X RPL 2. Pendeskripsian di atas 

bersumber dari teori yang akurat dan dapat disederhanakan dengan peta konsep.  
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Bagan 1 Peta Konsep 

  

Analisis Penggunaan Konjungsi pada Teks Argumentasi Siswa Kelas X RPL SMK Negeri 1 Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018 

dan Implementasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 
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