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ABSTRAK
Puspitasari, Lucia Desy. 2022. Analisis Kesalahan Pemakaian Konjungsi pada
Bagian Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Skripsi. Yogyakarta: PBSI,
FKIP, USD.
Penelitian ini memaparkan mengenai kesalahan penggunaan konjungsi pada
bagian latar belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia. Peneliti menganalisis dengan kajian sintaksis. Tujuan dari
penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan kesalahan-kesalahan pemakaian
konjungsi intrakalimat pada bagian latar belakang skripsi mahasiswa program studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan (2) mendeskripsikan kesalahankesalahan pemakaian konjungsi antarkalimat pada bagian latar belakang skripsi
mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data
penelitian ini yaitu bagian latar belakang skripsi mahasiswa program studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi USD, UNY, UNNES,
UIN dan UMM. Data penelitian berupa kalimat-kalimat yang di dalamnya
mengandung konjungsi intrakalimat dan antarkalimat pada latar belakang skripsi
mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan
tinggi USD, UNY, UNNES, UIN dan UMM. Teknik pengumpulan data dengan
teknik pemanfaatan dokumen. Peneliti menggunakan teknik analisis yaitu simak
dan catat. Peneliti mengumpulkan, mencermati, menandai, dan mengklasifikasikan
data.
Hasil penelitian ini, peneliti menemukan jenis kesalahan konjungsi
intrakalimat yaitu (1) konjungsi koordinatif yang mencakup dan, serta, atau,
sedangkan, padahal, dan terus. (2) Konjungsi subordinatif yang mencakup bahwa,
agar, agar supaya, yang, karena, sebab, seperti, sehingga, dan maka. (3) Konjungsi
korelatif yakni baik…maupun. Peneliti juga menemukan jenis kesalahan konjungsi
antarkalimat meliputi namun, akan tetapi, selain itu, dan oleh karena itu.
Kata Kunci: konjungsi, intrakalimat, antarkalimat, sintaksis, skripsi
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ABSTRACT
Puspitasari, Lucia Desy. 2022. The analysis of conjunctions errors on Indonesian
Language and Literature Education students' thesis background.
Thesis. Yogyakarta: PBSI, FKIP, USD.
This study describes the errors of conjunctions usage in the background
section of Indonesian Language and Literature Education student’s thesis. The data
was analyzed by syntactic studies. The aims of this study are (1) to describe the
error in using the intra-sentence conjunction in the background section of
Indonesian Language and Literature Education students’ thesis and (2) to describe
the error in using the inter-sentence conjunction in the background section of
Indonesian Language and Literature Education students’ thesis.
This research is a qualitative descriptive study. The data are taken from
students’ thesis background of Indonesian Language and Literature Education
study program at USD, UNY, UNNES, UIN and UMM universities. The data are in
the form of sentences containing intra-sentence and inter-sentence conjunctions on
students’ thesis background of Indonesian Language and Literature Education
study program at USD, UNY, UNNES, UIN and UMM universities. The data was
collected by document utilization techniques. Researcher used analytical
techniques which are listening and taking notes. Researcher collects, observes,
marks, and classifies the data.
This study finds the types of intra-sentence conjunction errors which are (1)
coordinating conjunctions that include and, as well as, or, while, whereas, and on.
(2) Subordinating conjunctions which includes that, in order, in order, in order,
which, because, cause, such as, so, and then (3) correlative conjunctions is good...
and. The researcher also finds the type of conjunction errors between sentences
include however, however, in addition, and therefore.
Keywords: conjunction, intra-sentence, inter-sentence, syntax, thesis
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Bahasa yakni sebuah fenomena yang menghubungkan dunia makna dengan

dunia bunyi, sehingga bahasa sangat berperan dalam kehidupan manusia. Bahasa
dalam kehidupan manusia selalu digunakan untuk alat komunikasi, dimana bahasa
ini memegang peranan yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia.
Ketika ingin berkomunikasi seorang penutur harus memakai bahasa yang baik agar
pendengar atau lawan tutur bisa memahami serta bertindak sebagaimana yang
diinginkan oleh penutur. Menurut Gorys Keraf (1997: 1) dijelaskan bahwa “bahasa
adalah alat komunikasi satu sama lain dan berupa simbol bunyi yang berasalkan
dari alat ucap yang dimiliki manusia”. Menurut Rizky (2012) dijelaskan bahwa
“bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia,
baik secara individu maupun kolektif sosial.” Kridalaksana (dalam Aminuddin,
1985: 28-29) dijelaskan bahwa “bahasa sebagai suatu sistem lambang arbitrer yang
menggunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama,

berinteraksi, dan

mengidentifikasikan diri.”
Adanya bahasa membuat penutur berinteraksi kepada lawan tutur dengan
cara merangkai serta menghasilkan kata yang bertujuan agar lawan tutur memahami
yang penutur katakan atau bicarakan. Bahasa dikategorikan menjadi dua yakni
bahasa pertama dan bahasa kedua. Bahasa pertama atau sering kali disebut sebagai
bahasa ibu merupakan bahasa yang secara tidak langsung diajarkan oleh orang tua
atau orang terdekatnya. Berbeda dengan bahasa kedua yakni bahasa yang diperoleh
dari interaksi seperti dalam pembelajaran, dimana nanti akan diajarkan bahasa asing
seperti bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.
Selain dikategorikan sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua, bahasa saat
ini telah dibagi menjadi dua yakni bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan
merupakan sebuah bahasa yang diucapkan secara langsung oleh penuturnya.
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Namun bahasa tulis berbeda, bahasa tulis ini selalu memperhatikan kaidah-kaidah
yang terdapat di dalamnya misalnya dalam pemilihan kata, pemakaian konjungsi,
ejaan, kohesi dan koherensi.
Kemampuan menulis merupakan sebuah kemampuan yang cukup susah
untuk dikuasai. Saleh Abbas (2006:125) mengungkapkan bahwa “kemampuan
menulis merupakan sebuah gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain
dengan melalui bahasa tulis”. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung
dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata, dan penggunaan ejaan.
Kegiatan menulis berperan penting dalam aktivitas kehidupan kita, dengan menulis
kita dapat mengutarakan pikiran, menceritakan pengalaman serta mengungkapkan
sebuah gagasan ataupun pendapat. Dengan begitu perlunya pemakaian bahasa yang
benar, sehingga para pembaca dapat memahami maksud atau makna yang hendak
disampaikan oleh penulis.
Bahasa yang baik dapat dilihat dari aspek struktur kalimat. Struktur kalimat
adalah sebuah pola guna membentuk sebuah komponen kata menjadi sebuah
kalimat yang baik, logis dan benar sesuai dengan penulisan PUEBI. Terdapat
beberapa komponen struktur bahasa Indonesia yakni subjek (S), predikat (P), objek
(O) dan keterangan (K). Selain itu, terdapat hal yang tidak dapat dihindari dari
bahasa, bahwa bahasa memang memiliki banyak persamaan salah satunya yakni
memiliki kata hubung atau istilahnya konjungsi.
Konjungsi

merupakan

sebuah

kategori

yang

berfungsi

untuk

menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa atau kalimat dengan
kalimat, bisa juga antara paragraf dengan paragraf. Konjungsi salah satu hal yang
terpenting dan sering digunakan dalam suatu penulisan yang merupakan gabungan
kata guna menghubungkan bagian-bagian ujaran. Konjungsi sangat berperan dalam
sebuah pembentukan kalimat, pemakaian konjungsi yang tidak sesuai akan
berpengaruh besar terhadap makna, bahkan bisa mengubah makna kalimatnya.
Oleh karena itu, harus cermat dalam pemakaian konjungsi agar pembaca dapat
memahami makna yang dimaksudkan.
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Penelitian ini mengambil kata penghubung dalam latar belakang skripsi
mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan tujuan
agar dapat mendeskripsikan kesalahan-kesalahan konjungsi pada bagian latar
belakang skripsi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kesalahan
penggunaan konjungsi ini masih sering dijumpai. Terdapat banyak penggunaan
konjungsi yang tidak sesuai dengan PUEBI dan penelitian mengenai konjungsi
masih cenderung minimum, sehingga penelitian ini masih sangat relevan untuk
diteliti kembali.
Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang
ditulis oleh mahasiswa program sarjana (S1) pada akhir bidang studi. Karya ilmiah
ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program dan dapat
ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan serta hasil pengembangan. Penulisan
skripsi harus benar sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan
harus dirakit dengan logis agar pembaca dapat memahami maksud penulis,
sehingga harus memperhatikan susunan kalimat yang baik.
Sintaksis merupakan sebuah cabang linguistik tentang susunan kalimat dan
bagian-bagiannya biasa disebut dengan istilah ilmu tata kalimat (Tim Penyusun
Kamus, 1996: 946). Sintaksis sebagai bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang
membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase (Ramlan 1987: 21).
Dalam sebuah kajian sintaksis masih sering terdapat beberapa kesalahan misalnya
kesalahan berupa frasa atau kalimat. Penelitian ini akan membahas mengenai
kesalahan-kesalahan penggunaan konjungsi pada latar belakang skripsi mahasiswa
berbagai perguruan tinggi untuk program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia.
Latar belakang merupakan sebuah informasi yang berisi sebuah gagasan
atau pendapat seseorang yang disusun secara sistematis terkait hal atau masalah
yang sedang dibahas. Latar belakang ini dimaksudkan untuk menjelaskan sebuah
alasan mengapa penelitian ini dikaji. Husein Umar (2001:238) mendefinisikan
bahwa latar belakang masalah penelitian berisi informasi mengenai suatu masalah
atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti melalui sebuah
penelitian, termasuk hal-hal yang melatarbelakanginya.
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Dalam penelitian ini peneliti mengambil latar belakang skripsi mahasiswa
khususnya untuk program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal ini
karena dalam latar belakang skripsi mahasiswa memiliki peran yang cukup penting
untuk berbagai kalangan terutama dalam dunia pendidikan. Peneliti mengambil
latar belakang skripsi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, karena skripsi
mahasiswa merupakan sebuah jurnal yang dibaca oleh berbagai kalangan serta
diikuti oleh banyak kalangan, sehingga dari sisi bahasa harus benar. Selain itu, di
dalam latar belakang skripsi terdapat banyak gagasan dari para mahasiswa,
sehingga bahasa yang digunakan harus baik sesuai PUEBI, dengan begitu gagasan
atau makna yang akan disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca. Dalam
penelitian ini tidak semua bagian dari skripsi mahasiswa digunakan sebagai sumber
data atau bahan untuk dikaji. Namun, dalam penelitian ini peneliti membatasi
sumber data yang digunakan yaitu mengenai konjungsi yang terdapat dalam latar
belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
dari berbagai perguruan tinggi yakni USD, UNY, UNNES, UIN, dan UMM.
Penelitian ini akan membahas kesalahan konjungsi yang terdapat dalam
latar belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia. Hal ini didukung dengan masih banyaknya skripsi yang sudah
dikonsultasikan dosen tetapi masih ditemukan berbagai kesalahan dari aspek
bahasa, sehingga peneliti tertarik mengambil judul Analisis Kesalahan Pemakaian
Konjungsi pada Bagian Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Peneliti mengambil sumber data skripsi
mahasiswa karena skripsi merupakan sebuah karya ilmiah mahasiswa yang dibaca
oleh banyak orang, sehingga dari tata bahasanya harus bagus dan mudah dipahami
pembaca. Dengan begitu penggunaan konjungsi dalam latar belakang skripsi
mahasiswa ini harus baik dari aspek bahasanya, sehingga memudahkan pembaca
dalam memahami gagasan-gagasan yang dibicarakan dalam latar belakang skripsi
mahasiswa. Dalam latar belakang skripsi mahasiswa masih sering ditemukan
kesalahan dalam penggunaan konjungsi sehingga mengakibatkan makna yang
disampaikan oleh penulis kepada pembaca berbeda dengan yang dimaksudkan. Hal
ini bisa dilihat dari penggunaan kata, kalimat bahkan strukturnya yang kurang tepat
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serta belum sesuai dengan PUEBI. Mahasiswa dituntut agar dapat menggunakan
bahasa yang baik dan benar. Aspek kaidah penulisan kalimat yang baik serta
memperhatikan berbagai penggunaan konjungsi dalam latar belakang skripsi
mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis
kesalahan-kesalahan penggunaan konjungsi dalam kalimat yang terdapat dalam
latar belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia di berbagai perguruan tinggi yakni USD, UNY, UNNES, UIN dan UMM.

1.2

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah tertera, peneliti mendeskripsikan

beberapa masalah yang muncul. Permasalahan tersebut timbul karena penggunaan
konjungsi pada latar belakang skripsi mahasiswa masih terdapat banyak kesalahan.
Berbagai kalangan khususnya mahasiswa cenderung tidak menyadari bahwa masih
banyak kesalahan dalam penulisan latar belakang skripsi mahasiswa terutama
dalam penggunaan konjungsi. Jika dianalisis lebih mendalam, fenomena kesalahan
penggunaan konjungsi disebabkan karena kurangnya pemahaman mahasiswa
mengenai penggunaan konjungsi yang sesuai kaidah Bahasa Indonesia. Hal ini
dibuktikan bahwa masih banyak kesalahan penggunaan konjungsi dalam berbagai
penulisan. Selain itu, penggunaan konjungsi yang salah dalam waktu
berkepanjangan akan menimbulkan berbagai akibat. Akibat yang pertama adalah
mahasiswa tidak bisa menciptakan skripsi yang benar dan tidak maksimal. Akibat
kedua adalah mahasiswa tidak bisa memahami penggunaan konjungsi sesuai
dengan kaidah dan fungsinya.

1.3

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai
berikut:
1) Apa sajakah kesalahan pemakaian konjungsi intrakalimat pada bagian latar
belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia?
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2) Apa sajakah kesalahan pemakaian konjungsi antarkalimat pada bagian latar
belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, peneliti merumuskan tujuan
sebagai berikut:
1) Mendeskripsikan kesalahan-kesalahan pemakaian konjungsi intrakalimat
pada bagian latar belakang skripsi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia.
2) Mendeskripsikan kesalahan-kesalahan pemakaian konjungsi antarkalimat
pada bagian latar belakang skripsi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian yang diharapkan dapat
dilihat sebagai berikut:
1) Manfaat teoritis:
Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang penggunaan konjungsi yang
tepat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
menambah wawasan pengetahuan dalam bidang linguistik khus usnya kajian
sintaksis dalam penggunaan konjungsi yang benar terutama dalam menulis
skripsi.
2) Manfaat praktis:
Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan tentang penggunaan
konjungsi dalam skripsi mahasiswa, serta memperkaya wawasan dalam
memahami jenis-jenis konjungsi, fungsi konjungsi dan penggunaan konjungsi
yang terdapat dalam skripsi mahasiswa. Penelitian ini dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan atau acuan dalam mengadakan penelitian selanjutnya.
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1.6 Definisi Operasional
Peneliti memberikan definisi operasional yang dapat digunakan dalam penelitian
ini. Definisi operasional diberikan agar pembaca memiliki persepsi yang sama
dengan peneliti, untuk itu istilah-istilah yang dipakai di sini diberikan pengertian
sebagaimana yang dimaksud:
1) Sintaksis
Sintaksis adalah cabang linguistik tentang susunan kalimat dan bagianbagiannya, ilmu tata kalimat (Tim Penyusun Kamus, 1996: 946). Sintaksis
sebagai bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk
beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase Ramlan (1987: 21).
2) Skripsi
Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang
ditulis oleh mahasiswa program sarjana (S1) pada akhir bidang studi. Karya
ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi
program dan dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil
pengembangan. Tentu dalam penyusunan skripsi harus menggunakan
bahasa yang benar sesuai dengan kaidahnya, seperti pada penelitian ini
perlunya penggunaan bahasa yang benar. Skripsi adalah sebuah karya
ilmiah yang dibaca oleh khalayak umum sehingga dari sisi bahasa harus
benar. Hal ini sejalan dengan pendapat Nababan (1984:38-45) yang
menyatakan bahwa penggunaan bahasa merupakan sebuah fungsi bahasa,
apabila bahasa itu digunakan maka akan mempunyai fungsi Bahasa.
3) Konjungsi
Kategori yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa
dengan klausa atau kalimat dengan kalimat, bisa juga antara paragraf
dengan paragraf.
4) Latar Belakang
Husein Umar (2001:238) mendefinisikan bahwa bagian latar belakang
masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah atau peluang yang
dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat sebuah penelitian,
termasuk hal-hal yang melatarbelakanginya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Kajian Terdahulu yang Relevan

Peneliti banyak menemukan jenis penelitian yang serupa. Penelitian yang dimaksud
terkait penggunaan konjungsi. Berikut beberapa penelitian yang relevan yang
peneliti temukan.
Penelitian pertama dilakukan oleh Husen Mubarok (2014) dengan judul
“Analisis Kesalahan Penggunaan Konjungsi dalam Karangan Argumentasi Siswa
X SMA Ar Ridwan Bekasi Tahun Pelajaran 2011-2013”. Secara ringkas temuan
dari penelitian yang dilakukan oleh Husen Mubarok adalah kesalahan penggunaan
konjungsi pada karangan argumentasi siswa SMA kelas X dan seberapa mampu
siswa menulis karangan argumentasi. Peneliti melihat topik yang dibahas oleh
Husen Mubarok dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan salah satunya
adalah objek penelitian. Objek yang diteliti yaitu konjungsi, penelitian ini samasama akan melihat kesalahan penggunaan konjungsi. Selain beberapa persamaan
yang sudah disebutkan, peneliti juga menemukan perbedaan dari kedua penelitian
ini. Perbedaan ini terletak pada metode dan sumber data yang digunakan. Penelitian
yang dilakukan oleh Husen Mubarok menggunakan metode studi kasus dan sumber
data karangan argumentasi Siswa Kelas X SMA Ar Ridwan Bekasi Tahun Pelajaran
2011-2013. Sumber data yang dipilih dalam penelitian ini adalah latar belakang
skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari
berbagai perguruan tinggi yakni USD, UNY, UNNES, UIN, dan UMM. Hasil dari
penelitian Husen Mubarok menghasilkan 45 kesalahan konjungsi dalam karangan
karangan argumentasi 14 Siswa. Data kesalahan penggunaan konjungsi
menunjukan 34 atau 11,03 % kesalahan penggunaan konjungsi intrakalimat
sedangkan kesalahan konjungsi antarkalimat sebanyak 11 atau 25,85%. Penelitian
ini sangat bagus karena telah memberikan sumbangan yang cukup besar karena
penelitian ini kompributif.

8
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Penelitian kedua yang relevan dilakukan oleh Gabbarielle Listyarini
Dwisulandi (2018) dengan judul “Kesalahan Penggunaan Konjungsi dalam
Karangan Narasi Guru-guru SD di Lingkungan YPPK MAYBRAT Keuskupan
Manokwari, Papua Barat pada tahun 2014”. Secara ringkas hasil temuan dari
penelitian yang dilakukan oleh Gabbarielle adalah kesalahan-kesalahan pemakaian
konjungsi dalam karangan narasi guru-guru SD di lingkungan YPPK MAYBRAT
keuskupan Manokwari, Papua Barat pada tahun 2014. Peneliti melihat topik yang
dibahas oleh Gabbarielle dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan.
Konjungsi adalah objek yang sama-sama dibahas dalam penelitian ini. Selain itu,
terdapat metode yang sama yakni metode deskriptif kualitatif. Selain beberapa
persamaan yang sudah disebutkan, peneliti juga menemukan perbedaan dari kedua
penelitian ini. Perbedaan ini terletak pada sumber data yang digunakan, penelitian
yang dilakukan oleh Gabbarielle menggunakan sumber data karangan narasi guruguru SD di lingkungan YPPK MAYBRAT Keuskupan Manokwari, Papua Barat
pada tahun 2014 dengan subjek penelitian yaitu para guru SD di lingkungan YPPK
MAYBRAT Keuskupan Manokwari, Papua Barat. Sumber data yang dipilih dalam
penelitian ini adalah latar belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penggunaan
konjungsi dalam data karangan narasi guru-guru SD di lingkungan YPPK
MAYBRAT Keuskupan Manokwari, Papua Barat meliputi (1) kesalahan
penggunaan konjungsi koordinatif yang menyatakan penjumlahan dan pengurutan.
(2) Kesalahan penggunaan konjungsi subordinatif yang menyatakan tujuan dan
kesewaktuan, dan (3) kesalahan penggunaan konjungsi antarkalimat.
Penelitian ketiga dari artikel yang ditulis oleh Ilda Julianti, Ria Satini, Risa
Yulisna (2022). Artikel tersebut berjudul “Kesalahan Penggunaan Konjungsi pada
Makalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
STKIP PGRI Sumatera Barat”. Artikel tersebut berisi mengenai penggunaan
konjungsi yang tidak tepat pada makalah mahasiswa program studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumatera Barat. Tujuan yang ingin
dicapai adalah mendeskripsikan kesalahan penggunaan konjungsi koordinatif.
Perbedaan dari artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada sumber datanya.
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Sumber data yang digunakan dalam artikel tersebut adalah makalah menulis karya
ilmiah dan analisis wacana mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia STKIP PGRI Sumatera Barat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk
mendeskripsikan kesalahan-kesalahan penggunaan konjungsi pada latar belakang
skripsi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yakni USD, UNY, UNNES, UIN,
dan UMM. Peneliti melihat topik yang dikaji oleh Ilda Julianti, Ria Satini dkk,
dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan yaitu jenis penelitian kualitatif
dengan menggunakan metode deskriptif.
Ketiga penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan memberikan gambaran
bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih relevan untuk dikaji kembali,
karena masih banyak terdapat kesalahan dalam penggunaan konjungsi. Berkaitan
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan ketiga penelitian di atas
yakni yang menjadi objek penelitian adalah konjungsi. Selain itu, peneliti akan
menemukan kesalahan konjungsi yang digunakan dalam latar belakang skripsi
mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan
tinggi USD, UNY, UNNES, UIN, dan UMM.
Penelitian ini mengambil tema analisis kesalahan penggunaan konjungsi
pada skripsi mahasiswa bagian latar belakang program studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia di perguruan tinggi USD, UNY, UNNES, UIN, dan UMM, hal ini
berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu. Jika penelitian terdahulu menjelaskan
konjungsi dengan sumber data karangan argumentasi siswa, karangan narasi guru,
dan makalah mahasiswa. Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini memiliki
keunikan dibagian sumber datanya yaitu latar belakang skripsi mahasiswa program
studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi USD, UNY,
UNNES, UIN, dan UMM.
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2.2

Landasan Teori
Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa teori yang ada. Teori-teori

berikut menjadi acuan dalam penelitian. Kerangka teoretis dalam penelitian ini
yaitu (1) sintaksis, (2) hakikat konjungsi meliputi pengertian konjungsi, ciri-ciri
konjungsi, macam-macam konjungsi (3) analisis kesalahan konjungsi meliputi
pengertian, perbedaan kesalahan dan kekeliruan serta penyebabnya (4) kohesi dan
koherensi.
2.2.1

Sintaksis
Sintaksis adalah cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata

dalam kalimat atau tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan
(Verhaar dalam Firdaus, 2019 dengan bukunya asas-asas linguistik). Menurut
Ramlan dalam bukunya ilmu bahasa Indonesia sintaksis secara langsung dari
bahasa Belanda syintaxis, lalu diubah dalam bahasa Inggris menggunakan istilah
syntax. Ramlan (1987) dijelaskan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang dari
ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa.
Kridalaksana (2001:199) menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang linguistik yang
mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan
satuan-satuan yang lebih besar di dalam bahasa. Hal ini berati sintaksis merupakan
sebuah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan
kata-kata dalam membentuk frase, klausa, dan kalimat.
Sintaksis membicarakan penataan serta peraturan kata-kata itu ke dalam
satuan yang lebih besar yaitu kata, frase, klausa, kalimat dan wacana. Secara
sistematis sintaksis ini bertumpu pada satuan kalimat dan memiliki tiga tataran yaitu
fungsi, kategori dan peran masing-masing. Fungsi sintaksis menurut Chaer (2007)
yakni semacam kotak-kotak atau tempat-tempat dalam struktur sintaksis yang di
dalamnya akan diisikan kategori tertentu yang berisi subjek, predikat, objek,
komplemen, dan keterangan. Kategori sintaksis merupakan jenis kata atau frase
yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Menurut Alwi dkk (2003:36)
menyatakan bahwa bahasa Indonesia memiliki empat kategori sintaksis yaitu
nomina (kata benda), verba (kata kerja), adjektiva (kata sifat), adverbial (kata

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12

keterangan), preposisi (kata depan), dan konjungsi (kata sambung). Dari kategori
tersebut terdapat kategori utama yaitu nomina (kata benda), verba (kata kerja),
adjektiva (kata sifat), adverbial (kata keterangan) sedangkan yang lain tambahan.
Satuan sintaksis mencakup kata dan klausa-klausa yang lebih besar. Satuan
sintaksis yang umum dibicarakan terbagi menjadi 4 macam yaitu kata, frase, klausa,
dan kalimat. Kata merupakan satuan terkecil yang membentuk frase, lalu frase
membentuk klausa, klausa membentuk kalimat, kalimat membentuk wacana.
Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frasa, frasa adalah satuan
gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak
memiliki ciri predikat “sedang belajar.” Satuan sintaksis yang lebih besar dari frasa
adalah klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata atau frasa
dan memiliki predikat. Klausa merupakan unsur pembentuk kalimat, misalnya
“Rasya membaca buku itu…”. Klausa dapat menjadi kalimat, kalau ke dalam klausa
itu diberikan intonasi final atau biasa diberikan tanda titik, misalnya “Rasya
membaca buku itu”. Satuan sintaksis yang lebih besar dari klausa adalah kalimat.
Kalimat adalah satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen dasar dan intonasi
final, konstituen dasar berupa klausa, frase, atau kata, misalnya
a. “Rani membeli jeruk” (klausa)
b. “Jeruk manis!” (frasa)
c. “Jeruk” (kata).
Kalimat merupakan satuan bahasa yang menjadi topik pembicaraan dalam
sintaksis. Terdapat kalimat berdasarkan kategori jenis klausanya antara lain: (a)
kalimat verbal dan (b) nonverbal. Kalimat verbal yakni sebuah kalimat yang
dibentuk dari klausa verbal misalnya “Kakak menulis surat”. Kalimat nonverbal
adalah kalimat yang dibentuk oleh klausa nonverbal sebagai konstituen dasarnya,
misalnya “Ayahku guru matematika.” Selain itu, kalimat dapat dilihat berdasarkan
jumlah klausanya dibedakan menjadi (a) kalimat tunggal (b) kalimat majemuk
bertingkat dan (c) kalimat majemuk setara. Kalimat tunggal merupakan kalimat
yang terdiri dari satu klausa bebas misalnya “Dia datang dari Yogyakarta.”
Kalimat bersusun merupakan kalimat yang terjadi dari satu klausa bebas dan satu
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kalimat terikat misalnya “Dia tidak mencuci motor karena turun hujan”. Kalimat
majemuk setara merupakan kalimat yang terjadi dari beberapa klausa bebas,
misalnya “Dia datang lalu duduk disebelah saya”.
2.2.2 Hakikat Konjungsi
Pada bagian ini dipaparkan teori hakikat konjungsi yang meliputi (1) pengertian
konjungsi, (2) ciri-ciri konjungsi dan (3) macam-macam konjungsi.
1. Pengertian Konjungsi
Menurut Alwi, dkk. (2003:298) konjungsi adalah kata tugas yang
menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat yaitu kata dengan kata, frasa
dengan frasa, klausa dengan klausa. Chaer (1990:53) mengemukakan konjungsi
adalah kata atau gabungan kata yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian
ujaran yang mungkin berupa kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa
dengan klausa maupun kalimat dengan kalimat. Ramlan (2008:39)
mengemukakan bahwa konjungsi adalah kata yang berfungsi menghubungkan
kata/frasa/klausa lain, dapat dilihat pada contoh berikut:
a) Lia dan Riska sedang bermain di taman.
b) Budi sedang menyapu dan ibunya sedang memasak.
Kalimat di atas adalah contoh dari penggunaan konjungsi yang benar.
Dalam contoh a) di atas konjungsi dan mengubungkan dua kata Lia, Riska.
Berbeda untuk contoh b) kategori konjungsi dan menghubungkan klausa Budi
sedang menyapu dengan klausa ibunya sedang memasak. Di samping itu dalam
(KBBI, 2013:723) mendefinisikan konjungsi adalah kata atau ungkapan
penghubung yaitu antarkata, antarfrasa, antarklausa, dan antarkalimat. Menurut
Kridalaksana (1987:124) konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk
meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi hipotaktis dan selalu
menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksinya. Konstruksi
hipotaktis adalah frasa gabungan atau klausa gabungan yang secara lahiriah
mempergunakan

penghubung,

sedangkan

yang

tidak

menggunakan

penghubung disebut konstruksi parataktis. Menurut Indriani (2011) konjungsi
menghubungkan bagian-bagian ujaran yang setara maupun yang tidak setara.
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Berdasarkan beberapa pendapat terkait konjungsi yang ada, maka dapat peneliti
simpulkan bahwa definisi konjungsi adalah kata tugas yang berfungsi untuk
menghubungkan dua satuan bahasa yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa,
klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Hal ini dapat di lihat pada contoh
penggunaan konjungsi yang menghubungkan dua satuan bahasa berikut:
1. Kata dengan kata
(1) Ganteng atau cantik
(2) Bintang dan bulan
Contoh (1) kata ganteng dan kata cantik yang dihubungkan dengan konjungsi
atau yang menandai hubungan pemilihan. Contoh (2) kata bintang dan kata
bulan dihubungkan dengan konjungsi dan yang menandai hubungan
penambahan.
2. Frasa dengan frasa
(3) Tim ahli Spanyol dan utusan UNNESCO berunding lebih dari satu bulan
Contoh (3) konjungsi dan menghubungkan frase tim ahli Spanyol dengan frase
utusan UNNESCO.
3. Klausa dengan klausa
(4) Adiknya rajin tetapi kakaknya malas sekali
Contoh (4) merupakan penggunaan konjungsi tetapi dimana konjungsi ini
digunakan untuk menyatakan hubungan pertentangan antara klausa adiknya
rajin dan klausa kakaknya malas sekali. Hubungan tersebut membentuk kalimat
majemuk setara, klausa adiknya rajin dan klausa kakaknya malas sekali masingmasing merupakan klausa utama dalam kalimat tersebut.
4. Kalimat dengan kalimat
(5) Joko Widodo telah terpilih menjadi presiden Republik Indonesia.
(6) Dengan demikian, ia harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya
Kalimat (5) dan (6) menyatakan Joko Widodo telah terpilih menjadi Presiden
Republik Indonesia, maka ia harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
Kalimat (5) dan (6) dihubungkan dengan konjungsi dengan demikian yang
menyatakan kesimpulan dari apa yang dinyatakan oleh kalimat (5).
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2. Ciri-ciri Konjungsi
Konjungsi merupakan bagian dari kata tugas, konjungsi memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
1) Tidak mengandung makna leksikal
Hal ini berarti tidak mempunyai makna tetap, konjungsi baru dapat dipahami
maknanya jika sudah dikaitkan dengan kata atau frasa lain, dapat dilihat pada
contoh berikut ini:
a. Ambilkan buku dan pensil itu.
Kalimat di atas merupakan contoh dari tidak adanya makna leksikal. Terdiri
dari nomina (kata benda) yaitu buku, buku berarti benda yang terdiri atas
kumpulan kertas dan bertuliskan. Namun, konjungsi dan tidak dapat berbuat
hal yang sama. Konjungsi dan pada contoh di atas baru mempunyai arti
setelah dirangkai dengan kata buku dan pensil.
2) Bersifat statis
Statis memiliki arti bahwa konjungsi ini tidak dapat berubah-ubah atau
bersifat tetap karena konjungsi tidak akan berkurang dan bertambah. Fungsi
konjungsi sebagai penghubung dua satuan bahasa misalnya, kata dengan kata,
frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat.
3) Tidak dapat bergabung dengan afiks
Konjungsi tidak dapat menjadi dasar kata atau bergabung dengan afiks.
Konjungsi juga tidak mempunyai imbuhan misalnya, imbuhan meN-i, meNkan, dan di-kan, hal ini dapat dilihat pada contoh berikut:
b. Adik dirawat sejak kemarin sore.
Konjungsi sejak pada kalimat di atas bukanlah berfungsi sebagai dasar kata
atau ditambahkan afiks. Jika ditambahkan afiks, akan menjadi kalimat yang
tidak gramatikal, yaitu “Adik dirawat menyejakan sore”.
3. Macam-Macam Konjungsi
Konjungsi menurut Ramlan (2008:39) dapat dikategorikan berdasarkan
sifatnya terbagi atas, (1) konjungsi sebagai kata penghubung setara atau
koordinatif dan (2) konjungsi sebagai kata penghubung yang tidak setara atau
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subordinatif.

Konjungsi

setara

(koordinatif)

adalah

konjungsi

yang

menghubungkan kata, frasa, atau klausa yang sejajar atau setara (sama
tingkatannya dan kedudukannya). Konjungsi tidak setara (subordinatif) adalah
konjungsi yang menghubungkan klausa atau kalimat yang kedudukannya tidak
setara atau konjungsi yang menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat.
Apabila dilihat dari fungsinya menurut Chaer (1993:110 dalam Indriani,
2005) konjungsi terbagi atas (1) konjungsi koordinatif, (2) subordinatif (3)
antarkalimat dan (4) konjungsi korelatif. Konjungsi koordinatif adalah
konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang
kedudukannya sederajat atau setara. Konjungsi subordinatif merupakan sebuah
kebalikan dari konjungsi koordinatif, konjungsi ini menghubungkan dua
konstituen yang kedudukannya tidak sederajat. Konjungsi antarkalimat adalah
konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan
kalimat yang lain yang berada dalam satu paragraf. Jika konjungsi korelatif
adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah kata, dua buah frase, atau dua
buah klausa yang memiliki status yang sama. Selain itu, ada berbagai macam
konjungsi yang dapat dilihat dari posisinya yakni (1) konjungsi ekstrakalimat
dan (2) konjungsi intrakalimat sesuai yang dikemukakan oleh Kridalaksana
(2006:102-103). Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang ada pada satu
kalimat, sedangkan konjungsi ekstrakalimat yakni konjungsi pada kalimat yang
berbeda atau antarparagraf.
Di samping itu, Alwi dkk (2010:303) mengemukakan bahwa konjungsi
dapat dilihat hari perilaku sintaksisnya yakni (1) konjungsi koordinatif, (2)
konjungsi korelatif, (3) konjungsi subordinatif dan (4) konjungsi antarkalimat.
Konjungsi koordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau
lebih yang sama pentingnya atau memiliki status yang sama, hal ini dapat dilihat
pada contoh:
a. Ibu sedang menyapu
b. Ayah membaca majalah.
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Konjungsi korelatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau
klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi subordinatif adalah
konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak
memiliki sintaksis yang sama. Konjungsi antarkalimat adalah konjungsi yang
menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain.
Menurut Anton Moeliono (2003:297) konjungsi koordinatif adalah
konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya
atau memiliki status sintaksis yang sama, contohnya konjungsi dan, atau, tetapi.
Konjungsi dan merupakan penanda hubungan penambahan, konjungsi ini
menghubungkan klausa serta dapat menghubungkan kata. Konjungsi korelatif
merupakan konjungsi yang menghubungkan dua frase atau klausa yang
memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi ini terdiri dari dua bagian yang
dipisahkan oleh salah satu kata, frase, atau klausa yang dihubungkan misalnya
baik…maupun.

Konjungsi

Subkoordinatif

adalah

konjungsi

yang

menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki sintaksis
yang sama contohnya sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, sesudah,
sebelum, sehabis, selesai, seusai, hingga, dan sampai.
Selain itu, terdapat konjungsi antarkalimat dimana konjungsi ini
menghubungkan suatu gagasan pada kalimat yang satu dengan kalimat yang
lain baik dalam konteks lisan maupun tertulis. Konjungsi antarkalimat dapat
dibedakan menjadi beberapa bagian yakni konjungsi yang menyatakan
kesimpulan misalnya konjungsi jadi, kalau begitu, dengan demikian. Konjungsi
yang menyatakan sebab yakni sebab itu, oleh karena itu, itulah sebabnya.
Selain itu, terdapat konjungsi yang menyatakan waktu yakni sebelum itu,
sesudah itu, sementara. Konjungsi yang menyatakan penegasan mencakup
itupun, lagi pula, dan apalagi. Konjungsi yang menyatakan pertentangan yakni
sebaliknya, berbeda dengan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa macam-macam konjungsi bisa
dilihat dari empat sisi yang berbeda. Pendapat para ahli jika disimpulkan hampir
sama, peneliti mengambil kesimpulan untuk penelitian ini menggunakan teori
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Ramlan yang membagi konjungsi menjadi dua yakni konjungsi setara atau biasa
disebut sederajat (koordinatif) dan konjungsi tidak setara atau tidak sederajat
(subordinatif). Penghubung setara adalah penghubung yang menghubungkan
satuan gramatikal yang memiliki fungsi yang sama, baik berupa inti semua
maupun bukan (1999:72) contohnya konjungsi atau, dan, dan padahal. Di
samping itu penghubung tidak setara adalah penghubung yang menghubungkan
satuan gramatikal yang tidak setara atau memiliki fungsi yang berbeda,
misalnya agar, bahwa, begitu, apabila, bila, supaya, tatkala, dan sebab
(Makasudede, 1953). Selain teori dari Ramlan, peneliti mengkombinasikan
dengan teori dari Hasan Alwi yang membagi konjungsi menjadi empat yakni
(1) konjungsi koordinatif, (2) konjungsi korelatif, (3) konjungsi subordinatif
dan (4) konjungsi antarkalimat. Hal ini karena dalam teori Ramlan hanya
membagi konjungsi menjadi dua konjungsi, sedangkan teori Hasan Alwi
membagi konjungsi menjadi empat.
A. Konjungsi Koordinatif
Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan entitas
kebahasaan yang berstatus sejajar atau sama. Menurut Alwi dkk (2003:298)
adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama
pentingnya, atau memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi koordinatif
adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukan
sederajat (Makasudede, 1953). Menurut Wibowo (2012:65), konjungsi
koordinatif adalah konjungsi yang berpotensi menggabungkan dua unsur atau
lebih, setiap unsur baik berupa kata, frasa, klausa, maupun kalimat bisa
berkedudukan setara bisa juga tidak. Menurut Ramlan, konjungsi koordinatif
adalah konjungsi yang menghubungkan klausa yang setara dimana kata
penghubung ini selalu terletak diantara klausa yang dihubungkan. Konjungsi
ini memiliki fungsi untuk menghubungkan setiap kata dengan kata, frasa
dengan frasa dan klausa dengan klausa ataupun kalimat dengan kalimat.
Ramlan menyatakan jenis konjungsi ini terbagi menjadi berbagai macam
berdasar sifat dan kedudukannya yakni untuk menyatakan penjumlahan,
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pemilihan, perurutan, lebih dan pertentangan, masing-masing konjungsi di
uraikan sebagai berikut.
a. Konjungsi yang menyatakan penjumlahan
Konjungsi menyatakan penjumlahan adalah sebuah konjungsi yang
menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa
dan kalimat dengan kalimat. Konjungsi ini meliputi dan, dan lagi, lagi,
lagipula, serta, di samping, selain, tambahan pula dan tambahan lagi. Kata
penghubung yang banyak digunakan untuk menyatakan penambahan adalah
konjungsi dan, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(1) Setiap minggu Rani memasak dan menyapu rumah.
Pada kalimat (1) dinyatakan bahwa setiap minggu Rani melakukan dua
pekerjaan yaitu memasak dan menyapu rumah. Hubungan antara memasak dan
menyapu rumah termasuk hubungan makna penjumlahan.
(2) Dia berteriak serta berlari ke kamar
(3) Tulisan dokter itu besar lagi tidak jelas
(4) Tenaga kami terbatas, lagi pula dari pengalaman selama ini usaha yang kami
lakukan kurang baik hasilnya.
(5) Selain aku berkesempatan menemui keluargaku, aku juga merencanakan
untuk tinggal bersama mereka.
Pada contoh (2) frasa dia berteriak dan berlari ke kamar digunakan konjungsi
serta untuk menyatakan penjumlahan. Contoh (3) menjelaskan bahwa tulisan
dokter itu besar dan juga tidak jelas, dengan penggunaan konjungsi lagi.
Contoh (4) merupakan contoh penggunaan konjungsi penjumlahan yakni
penggunaan konjungsi lagi pula, sehingga menjadi Tenaga kami terbatas, lagi
pula dari pengalaman selama ini usaha yang kami lakukan kurang baik
hasilnya. Contoh (5) penggunaan konjungsi selain sebagai konjungsi yang
menyatakan penambahan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

b. Konjungsi yang menyatakan pemilihan
Konjungsi dengan hubungan makna pemilihan adalah konjungsi yang
menyatakan bahwa hanya salah satu dari yang tersebut pada klausa-klausa
yang merupakan sebuah kenyataan, hal ini dapat dilihat pada contoh berikut:
(6) Engkau memasak atau menyapu rumah
Contoh (6) terdiri dari dua klausa yakni engkau memasak dan engkau menyapu
rumah, kedua klausa itu dihubungkan dengan konjungsi atau. Konjungsi atau
menjelaskan bahwa orang yang diajak berbicara diminta memilih salah satu dari
keduanya antara memasak atau menyapu rumah. Berbeda jika konjungsi atau
diganti dengan konjungsi dan, menjadi
(7) Engkau memasak dan menyapu rumah
Pada contoh (7) Konjungsi dan jelas bahwa orang yang diajak berbicara diminta
melakukan dua pekerjaan yakni memasak dan menyapu rumah.
(8) Mereka harus angkat kaki, atau mereka harus melunasi hutang sewanya.
(9) Adek itu sakit, atau mungkin hanya kecapekan saja
c. Konjungsi yang menyatakan perurutan
Konjungsi dengan hubungan makna perturutan adalah konjungsi yang
menyatakan bahwa peristiwa, keadaan atau perbuatan yang dinyatakan dalam
klausa itu berturut-turut terjadi atau dilakukan. Hubungan makna perurutan
ditandai dengan konjungsi lalu, hal ini dapat dilihat pada contoh berikut ini:
(10) Ia mengunci sepeda motornya, lalu masuk ke sekolah.
(11) Dia mengucapkan salam, lalu pergi meninggalkan rumah.
Selain konjungsi lalu, terdapat hubungan makna perturutan dengan konjungsi
lantas. Namun konjungsi lantas lazim digunakan dalam bahasa Indonesia ragam
santai, hal ini dapat dilihat pada contoh berikut ini:
(12) Dia menutup pintu mobil, lantas keluar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

d. Konjungsi yang menyatakan lebih
Konjungsi hubungan makna lebih adalah konjungsi yang dinyatakan pada
klausa yang mengikuti kata penghubung melebihi apa yang dinyatakan pada
klausa lainnya. Hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(13) Sepeda itu sering rusak, bahkan kini sudah tidak dapat berjalan lagi.
(14) Dia pintar, bahkan terpintar dalam kelasnya
Contoh (13) dan (14) merupakan apa yang dinyatakan pada klausa yang
mengikuti kata bahkan itu lebih buruk daripada yang dinyatakan sebelumnya.
Hubungan makna ini secara jelas dinyatakan dengan kata penghubung bahkan.
(15) Dia mulai marah-marah, bahkan menuduhku telah mengabaikannya selama
bertahun-tahun.
Selain konjungsi bahkan, konjungsi malah dan malahan digunakan untuk
menyatakan hubungan lebih, sehingga konjungsi bahkan dapat diganti dengan
konjungsi malah dan malahan, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(16) Dia mulai marah-marah, malah menuduhku telah mengabaikannya selama
bertahun-tahun.
(17) Dia mulai marah-marah, malahan menuduhku telah mengabaikannya
selama bertahun-tahun.
e. Konjungsi yang menyatakan pertentangan
Konjungsi hubungan makna pertentangan adalah hubungan yang menyatakan
bahwa apa yang dinyatakan dalam klausa yang satu berlawanan atau berbeda
dengan apa yang dinyatakan, dengan kata penghubung tetapi, tapi, hanya,
melainkan, sedang, sedangkan, padahal, dan sebaliknya. Konjungsi tetapi
merupakan sebuah kata penghubung yang lazim digunakan dalam ragam resmi,
berbeda dengan tapi yang lazim digunakan dalam ragam santai. Konjungsi
sedang dan sedangkan dipakai dalam semua ragam bahasa, hal ini dapat dilihat
pada contoh berikut ini:
(18) Rumah itu mewah, tetapi dapurnya tidak terpelihara
(19) Anak itu pintar, tapi malas
(20) Dia tidak langsung pulang, tapi pergi ke taman nasional dulu.
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(21) Lia di rumah tidak kerasan, sedang di sekolah teman-teman yang dikenalnya
jarang muncul.
(22) Dua orang pencuri masuk ke rumah itu, sedangkan seorang temannya
menunggu diluar.
Terdapat konjungsi melainkan dalam hubungan makna perlawanan, hal ini bisa
dilihat pada contoh berikut:
(23) Bukan dia yang datang, melainkan temannya.
(24) Kami bukan mengejek, melainkan mengatakan apa adanya.
(25) Anak-anak bukannya tidak dapat menyelesaikannya, melainkan memang
malas.
Konjungsi meski, meskipun, walau, walaupun, kendati, kendatipun, biar,
biarpun, sekalipun, sungguhpun, termasuk dalam konjungsi menyatakan
hubungan makna perlawanan. Konjungsi di atas bisa disubstitusikan dengan
konjungsi tetapi, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(26) Meskipun sudah pandai, anak itu masih juga giat belajar
Konjungsi meskipun pada kalimat tersebut dapat disubstitusikan dengan
konjungsi tetapi sekalipun dengan sedikit perubahan struktur, sehingga menjadi
anak itu sudah pandai, tetapi masih giat belajar.
(27) Walaupun kamu lebih tua dari saya, saya senang berteman dengan kamu.
(28) Kendati panik telah mulai reda, suasana rumah sakit yang berbau formalin
membuatnya khawatir.
(29) Biar seluas lautan hartaku, aku takkan mampu mengeluarkan engkau dari
penjara.
(30) Biarpun kamu sakit, engkau tidak pernah mengeluh.
Contoh tersebut berkorelasi dengan konjungsi tetapi, dan tapi, sehingga kalimat
menjadi:
(31) Meskipun sudah pandai, tetapi anak itu masih juga giat belajar.
(32) Walaupun kamu lebih tua dari saya, tapi saya senang berteman dengan
kamu.
(33) Biar seluas lautan hartaku, tetapi aku takkan mampu mengeluarkan engkau
dari penjara.
(34) Biarpun kamu sakit, tapi engkau tidak pernah mengeluh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23

Korelasi diantara kata-kata penghubung tersebut dimungkinkan karena adanya
persamaan makna yang dinyatakan. Selain itu, terdapat konjungsi yang berguna
untuk menyatakan makna perlawanan misalnya:
(35) Danang kaya, tetapi Rafi miskin
(36) Rendi berbaju biru, tetapi Lili berbaju pink
(37) Anisa ingin ke Solo, tetapi tidak memiliki uang
Pada contoh (35) terdapat dua klausa yakni Danang kaya dan Rafi miskin. Kedua
klausa tersebut berlawanan dalam arti sesungguhnya seperti kaya dan miskin,
gemuk dan kurus, mahal dan murah. Makna ini biasa disebut dengan istilah
perlawanan yang opositif. Contoh (36) terdiri dari dua klausa yakni Rendi
berbaju biru dan Lili berbaju pink. Apa yang dinyatakan pada kedua klausa ini
berbeda dengan contoh (35), makna kedua klausa ini tidak berlawanan tetapi
berbeda yakni biru dan pink, lagu dangdut dan lagu pop, Semarang dan
Yogyakarta. Makna ini biasa disebut dengan istilah perlawanan yang kontrastif.
Contoh (37) terdiri dari dua klausa yakni Anisa ingin ke Solo dan Anisa tidak
memiliki uang. Kalimat ini sesungguhnya tidak berlawanan dengan apa yang
dinyatakan pada klausa pertama, tetapi berlawanan dengan implikasinya yaitu
Anisa tentunya memiliki uang untuk ke Solo, makna ini biasa disebut dengan
istilah perlawanan yang implikatif.
B. Konjungsi Suboordinatif
Konjungsi subordinatif berbeda dengan konjungsi koordinatif,
konjungsi subordinatif adalah sebuah konjungsi yang berfungsi untuk
menghubungkan dua unsur kalimat (klausa) yang kedudukannya tidak
sederajat. Hal ini dalam artian klausa yang satu lebih tinggi (sebagai klausa
utama) dan yang kedua sebagai klausa bawahan atau lebih rendah dari yang
pertama. Chaer (2009:82) mengemukakan bahwa konjungsi subordinatif
adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah konstituen yang
kedudukannya tidak sederajat. Konjungsi yang menghubungkan dua klausa
atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama, salah satu
dari klausa itu merupakan anak kalimat. Hasan Alwi dkk (2003:299)
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mengemukakan bahwa konjungsi subordinatif klausa adalah konjungsi yang
menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status yang tidak sama
(konjungsi bertingkat). Selain itu, Rahardi (2009:20) berpendapat bahwa
konjungsi subordinatif adalah konjungsi atau kata penghubung yang bertugas
menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Konjungsi subordinatif
berhubungan dengan konjungsi yang menyatakan waktu, perbandingan, sebab,
akibat, syarat, pengandaian, harapan, penerang, isi, cara, perkecualian, dan
kegunaan, masing-masing konjungsi diuraikan sebagai berikut.
a. Konjungsi yang menyatakan waktu
Konjungsi yang menyatakan hubungan makna waktu adalah hubungan yang
berisi waktu terjadinya, waktu pemulaan dan waktu berakhirnya peristiwa
tersebut. Konjungsi ini biasanya ditandai dengan kata hubung tatkala, ketika,
sedang, waktu, sewaktu, sementara, selagi, semasa, begitu, setiap, selama,
dalam, setiap kali, tiap kali, sebelum, setelah, sesudah, sejak, semenjak,
sehabis, sedari, hingga, dan sampai. Konjungsi tatkala, ketika, sedang, waktu,
sewaktu, sementara, selagi, semasa, begitu, setiap, selama, dan dalam
digunakan untuk menyatakan bahwa apa yang dinyatakan dalam klausa inti dan
klausa bawahan terjadi bersama-sama, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(38) Linda memasak nasi ketika ayahnya memanggil-manggil.
(39) Yogyakarta telah lewat senja tatkala kereta memasuki stasiun
Lempuyangan.
(40) Umurku dua tahun waktu nenekku meninggal
(41) Dia berenang sewaktu ibu pergi ke pasar
(42) Selagi masih muda, kamu bisa menikmati hidup
(43) Semasa orang tuamu ada di luar negeri, aku yang merawatmu dari kecil.
(44) Dia memeluk kesedihannya sementara temannya berpacu dengan
kesibukannya.
(45) Demi dilihatnya ayahnya datang, bergurau-guraulah mereka.
(46) Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari pintu itu begitu nyanyian selesai
(47) Memang buah ini selalu berbuah selama pohon mangga masih berdiri di
sini.
Kalimat (38) terdiri dari dua klausa yaitu Linda memasak nasi dan ayahnya
memanggil-manggil, apa yang dinyatakan dalam klausa itu terjadi bersama-sama
pada satu waktu. Konjungsi setiap dan setiap kali sama dengan konjungsi yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25

di atas yakni menyatakan apa yang dinyatakan pada klausa inti dan klausa
bawahan terjadi bersamaan, tetapi di sini apa yang dinyatakan pada klausaklausa itu terjadi berkali kali. Hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(48) Setiap kali Reni datang, dilihatnya Eva bertambah kurus.
(49) Setiap saya pulang sekolah, dia bertanya apakah ada tugas hari ini?
Selain itu, terdapat kata penghubung sebelum, konjungsi ini digunakan apabila
apa yang dinyatakan pada klausa inti lebih dulu terjadi daripada apa yang
dinyatakan pada klausa bawahan. Hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(50) Sebelum nenek meninggal, aku telah merawatnya tiga bulan di rumah
(51) Kami pernah mengunjunginya selama seminggu sebelum menetap di kota
kecil di dekat pantai.
Terdapat konjungsi setelah, sesudah dan sehabis, dapat dilihat pada contoh
berikut:
(52) Setelah ibu pergi, barulah Galih bermain sepuasnya
(53) Sesudah makan, saya keluar bermain di taman sebelah rumah
(54) Sehabis berbelanja, saya minta beberapa potong roti
Konjungsi sejak, semenjak dan sedari digunakan untuk menyatakan batas waktu
permulaan. Namun, konjungsi sedari kurang lazim digunakan untuk ragam
resmi. Hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(55) Semenjak mereka pindah dari kota ini, saya belum pernah bertemu lagi
(56) Sedari kecil, aku merasa bahwa aku tidak bisa mendengar
Konjungsi hingga, sehingga, dan sampai digunakan untuk menyatakan batas
waktu akhir. Hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(57) Dia harus berlari mengejar copet itu, hingga nafasnya tersengal-sengal
(58) Saya banyak mengeluarkan uang untuk keperluan ini itu, sehingga tabungan
saya habis.
(59) Seumur hidup belum pernah ada yang menghina saya sampai saat ini
b. Konjungsi yang menyatakan perbandingan
Konjungsi ini menyatakan suatu perbandingan yakni perbandingan antara apa
yang dinyatakan pada klausa inti dengan apa yang dinyatakan pada klausa
bawahan. Hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(60) Mereka lebih suka makan di luar daripada memasak di rumah.
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(61) Daripada engkau mengobrol sepanjang hari, lebih baik waktumu kau
pergunakan untuk mencari kerja.
Apabila perbandingan itu menunjukkan adanya kesamaan maka dapat digunakan
konjungsi bagai, seperti, seakan-akan, seakan, seolah, dan serasa. Hal ini bisa
dilihat pada contoh berikut:
(62) Dimakannya ayam itu dengan lahap seperti orang empat hari belum makan.
(63) Lulu terloncat bagai disengat lebah
(64) Aku tidak suka dengan kesibukannya seakan-akan hidupnya hanya untuk
belajar.
(65) Aku menggelengkan kepala seakan aku berusaha untuk mengusir pikiranpikiran terhadap orang yang telah meninggalkanku.
(66) Sampai di toko buku suasana berubah tenang seolah-olah toko itu tidak
berpenghuni.
(67) Anak itu tersenyum perlahan seolah tidak merenungkan perbuatannya.
(68) Rasa sakit ini membuat kepalaku serasa mau pecah
c. Konjungsi yang menyatakan sebab
Konjungsi ini ada apabila klausa bawahan menyatakan sebab atau alasan
terjadinya peristiwa yang tersebut dalam klausa inti. Konjungsi ini ditandai
dengan kata penghubung karena, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(69) Suamiku tidak mau pindah ke Gedung yang disediakan oleh perwakilannya
karena letaknya jauh dari kota
Selain itu, terdapat konjungsi sebab, berhubung, lantaran, akibat, dan berkat,
hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(70) Nenek kesepian sebab anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di
rumah mereka masing-masing
(71) Berhubung nama saya sudah terkenal, maka saya bersedia mengajukan diri.
Konjungsi lantaran tidak lazim digunakan untuk ragam resmi, biasanya lazim
digunakan untuk ragam tidak resmi, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(72) Terkadang saya agak menyesal lantaran mengikuti demo satu bulan yang
lalu.
Konjungsi berkat hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sebaliknya untuk
konjungsi akibat hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak
menyenangkan, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
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(73) Berkat rajin dan ulet, dia berhasil membuka toko roti.
(74) Akibat banjir bandang yang terjadi tadi malam di desa Kenari, sepuluh orang
telah meninggal seketika.
Contoh (73) dan (74) merupakan sebuah kalimat dengan penggunaan konjungsi
berkat dan akibat dimana keduanya menyatakan makna sebab yang dapat
dipertukarkan, sehingga kalimat (75) dan (76) merupakan kalimat yang tidak
gramatik, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(75) *Akibat rajin dan ulet, dia berhasil membuka toko roti.
(76) *Berkat banjir bandang yang terjadi tadi malam di desa Kenari, sepuluh
orang telah meninggal seketika.
d. Konjungsi yang menyatakan akibat
Konjungsi yang menyatakan akibat terjadi apabila klausa bawahan menyatakan
akibat dari apa yang dinyatakan pada klausa inti. Konjungsi ini ditandai dengan
kata hubung hingga, sehingga, sampai dan sampai-sampai, hal ini bisa dilihat
pada contoh berikut:
(77) Matahari cerah sekali hingga warna rumah yang putih kelihatan seperti
bertahun-tahun tidak tersentuh kuas.
(78) Begitu asik dia sehingga membuat saya mengaguminya
(79) Ditepuknya meja dengan keras sampai tangannya memerah
(80) Dia khawatir bukan main sampai-sampai terdiam tak kuasa bersuara
e. Konjungsi yang menyatakan syarat
Konjungsi yang menyatakan syarat terjadi apabila klausa bawahan menyatakan
syarat bagi terlaksananya apa yang tersebut pada klausa inti. Konjungsi ini
biasanya ditandai dengan konjungsi jika, apabila, bilamana, bila, kalau,
jikalau, manakala, asalkan, dan asal, dapat dilihat pada contoh berikut:
(81) Kemauan untuk hidup ini akan ada, jika di dalam diri seseorang ada
perasaan bahwa dia dibutuhkan oleh masyarakatnya.
(82) Apabila hal itu terjadi juga, saya akan menegurnya di depan siapapun tanpa
mempedulikan kesopanan bahasa.
(83) Saya hanya dapat bertemu dengan dia pada hari libur saja atau pada harihari sabtu dan minggu bila dia tidak liburan bersama keluarganya.
(84) Bilamana hujan turun secara deras, daerah itu tentu akan banjir.
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(85) Sejuta rasa pergulatan dalam dadanya manakala melihat betapa paniknya
muka bapak yang lunglai itu.
(86) Jikalau aku dapat lulus dari SMA, aku akan melanjutkan pelajaranku ke
fakutas keguruan.
(87) Kalau adekku perempuan tertawa menonton serial lucu, ayahku
mengerutkan keningnya.
(88) Reni juga cantik asal tak terlalu banyak makan karbohidrat.
Pada contoh (81) terlihat bahwa kalimat terdiri dari tiga klausa yakni (1)
Kemauan untuk hidup ini akan ada, (2) di dalam diri seseorang ada perasaan
(3) dia dibutuhkan oleh masyarakatnya. Klausa (1) berfungsi sebagai klausa inti,
klausa (2) dan (3) berfungsi sebagai klausa bawahan yang menyatakan syarat
terwujudnya apa yang disebutkan pada klausa inti.
f. Konjungsi yang menyatakan pengandaian
Kata hubung ini digunakan apabila klausa bawahan menyatakan suatu andaian,
suatu syarat yang tidak mungkin terlaksana bagi klausa inti, sehingga apa yang
dinyatakan oleh klausa inti juga tidak mungkin terlaksana. Konjungsi yang
menyatakan pengandaian ditandai dengan kata hubung andaikan, andaikata,
sekiranya, seandainya dan seumpama, dapat dilihat pada contoh berikut:
(89) Andaikan wanita itu tidak suka padamu, kamu harus menjamin dia kecuali
bila dia keberatan.
(90) Andaikata kamu maju ke pengadilan, tentu permasalahan itu akan di
sidangkan dan tentu perhatian pers serta publik yang sudah mereda itu akan
kembali panas.
(91) Sekiranya dia seorang dokter, tentu akan dapat membantunya
(92) Seandainya kamu tidak hadir di acara itu, kami tidak akan mendapat hadiah
sedemikian banyaknya
(93) Aku tidak dapat memikirkan apa yang akan terjadi seumpama dia ada di
sana.
g. Konjungsi yang menyatakan harapan
Konjungsi yang menyatakan harapan terdiri dari klausa bawahan yang
berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang diharapkan, yaitu terlaksananya apa
yang disebutkan pada klausa inti dan dapat terlaksana atau dikerjakan pula apa
yang tersebut pada klausa bawahan. Konjungsi ini ditandai dengan kata hubung
agar, supaya, agar supaya, dan biar, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
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(94) Perawat itu memberikan isyarat agar Rendi mengikutinya.
(95) Dicuci baju-bajunya supaya bersih dan wangi.
(96) Ayu membuang pandangannya ke samping supaya Rifki tidak melihat ia
menangis.
(97) Dibuatnya katalog bagi buku-buku perpustakaan agar supaya mudah
mencarinya.
(98) Motornya yang rusak dibawanya ke bengkel biar bisa kembali digunakan.
h. Konjungsi yang menyatakan penerang
Terdapat hubungan makna penerang jika klausa bawahan menerangkan salah
satu unsur yang terdapat pada klausa inti, unsur yang diterangkan berupa kata
atau frase nominal. Konjungsi yang digunakan untuk menandai hubungan
penerang yakni yang, dimana, dari mana, dan tempat. Namun, untuk konjungsi
dimana dan dari mana, tidak diguanakan untuk bahasa Indonesia ragam baku,
hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(99) Sebelum beristirahat, waktuku ku pergunakan untuk mengerjakan tugastugas yang jumlahnya amat banyak.
(100) Bangunan itu terletak di bagian luar kota berhadapan dengan gereja kecil
yang loncengnya bersuara nyaring.
Pada contoh (100) tersebut terdapat klausa jumlahnya amat banyak
menerangkan kata tugas-tugas yang merupakan sebuah unsur klausa inti. Contoh
kalimat (101) klausa loncengnya bersuara nyaring menerangkan frase gereja
kecil.
(101) Jenazah kapten Rizal akan dimakamkan di Bandung, dimana istri dan tiga
anaknya telah menunggu dengan kesedihan yang luar biasa.
(102) Di ujung rumah terdapat meja kecil, tempat Ayah meletakan obat-obatnya.
i. Konjungsi yang menyatakan isi
Terdapat hubungan makna isi, apabila klausa bawahan menyatakan apa yang
dikatakan, dipikirkan, didengar, dikemukakan dalam klausa inti. Biasanya
ditandai dengan konjungsi bahwa, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut.
(103) Saya mulai paham hari itu bahwa Putra benar-benar menyatakan
keseriusannya kepadaku.
(104) Ada yang berkata bahwa dari hari dan tanggal lahir orang akan dapat
mengetahui pribadi seseorang.
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Konjungsi kalau dan kalau-kalau digunakan untuk menyatakan hubungan
makna isi yakni isi yang ditanyakan, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(105) Seorang bertanya kalau dia hendak melihat keadaan mayat.
(106) Sebentar-sebentar Dinda mendekatiku untuk menanyakan kalau-kalau aku
membutuhkan bantuan.
Contoh kalimat (106) dan (107) konjungsi kalau dan kalau-kalau dapat diganti
dengan kata apakah, menjadi
(107) Seorang bertanya apakah dia hendak melihat keadaan mayat
(108) Sebentar-sebentar Dinda mendekatiku untuk menanyakan apakah aku
membutuhkan bantuan.
j. Konjungsi yang menyatakan cara
Konjungsi ini digunakan apabila klausa bawahan menyatakan bagaimana
perbuatan yang disebutkan dalam klausa inti itu dilakukan. Konjungsi yang
digunakan yakni kata dengan, tanpa, sambil, sembari, dan seraya. Namun
konjungsi sembari hanya digunakan untuk bahasa Indonesia ragam santai, hal
ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(109) Alsad duduk dihadapannya dengan kopi di atas meja.
(110) Badanmu yang suci dijamah mereka dengan kurang ajar tanpa kamu bisa
melawan.
(111) Bapak mengambil koran dari ruang tamu dan mulai membaca sambil
tangan kanannya mengaduk secangkir kopi pahit dengan perlahan
(112) Bayu mengangkat bahu seraya menoleh kepada ibunya
(113) Dia meletakan buah segar di meja dekat dapur sembari bernyanyi-nyanyi
k. Konjungsi yang menyatakan perkecualian
Konjungsi yang menyatakan perkecualian berarti menyatakan sesuatu yang
dikecualikan dari apa yang dinyatakan dalam klausa inti. Konjungsi yang
digunakan untuk menandai hubungan makna ini yakni konjungsi kecuali dan
selain, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(114) Hari pertama tidak terjadi sesuatu pun kecuali kadang-kadang kami
bergandengan tangan untuk melompati rumput-rumput.
(115) Samuel tidak melakukan dansa dengan sepenuhnya selain sekedar
melangkahkan kaki untuk tidak terpijak atau menginjak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31

Konjungsi kecuali pada kalimat (114) dapat diganti dengan konjungsi selain, dan
sebaliknya konjungsi selain pada contoh kalimat (115) dapat diganti dengan
konjungsi kecuali, sehingga menjadi
(116) Hari pertama tidak terjadi sesuatu pun selain kadang-kadang kami
bergandengan tangan untuk melompati rumput-rumput.
(117) Samuel tidak melakukan dansa dengan sepenuhnya kecuali sekedar
melangkahkan kaki untuk tidak terpijak atau menginjak.
l. Konjungsi yang menyatakan kegunaan
Hubungan makna kegunaan apabila klausa bawahan menyatakan kegunaan.
Konjungsi yang digunakan untuk menandai hubungan makna ini yakni kata
untuk, guna dan buat. Namun kata buat tidak digunakan untuk bahasa
Indonesia ragam baku, hal ini bisa dilihat pada contoh berikut:
(118) Anak itu di angkat menjadi manajer untuk memimpin perusahaan tekstil.
(119) Pukul tujuh pagi keluargaku pergi untuk menjenguk seseorang yang sakit
di rumah sakit.
(120) Polisi mendatangkan saksi guna dimintai keterangan.
(121) Ia bekerja keras buat menghidupi keluarganya.
C. Konjungsi Korelatif
Menurut Alwi dkk (2003: 299) konjungsi korelatif adalah konjungsi
yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa dan kedua unsur itu memilıki
status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang
dipisahkan oleh salah satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan.
Konjungsi korelatif cenderung beroperasi dalam tataran kalimat. Terdapat
berbagai macam konjungsi korelatif sebagai berikut: Baik ... maupun …, Tidak
hanya ... tetapi juga ..., Bukan hanya … melainkan juga, Demikian... sehingga,
Sedemikian rupa, Sehingga… Apa(kah)... atau, Entah ... entah, Jangankan…
pun…dari konjungsi tersebut dapat dilihat penggunaannya:
(122) Motor itu jalannya demikian cepat, sehingga sangat sulit untuk dikejar.
(123) Baik nenek maupun kakeknya tidak suka minum manis.
(124) Tidak hanya kita harus setuju, tetapi kita juga harus patuh.
(125) Jangankan temannya, orang tuanya sendiri pun tidak dihargai.
(126) Entah direstui entah tidak, dia tetap akan menikah dengan pasangannya.
(127) Kita harus membuatnya demikian rupa sehingga hasilnya benar-benar
bagus.
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Pada contoh kalimat (122) berasal dari klausa “Motor itu jalannya cepat”
dan “motor sangat sulit untuk dikejar. Kedua klausa tersebut dihubungkan
dengan konjungsi demikian... sehingga, sehingga menjadi “Motor itu jalannya
demikian cepat, sehingga sangat sulit untuk dikejar”. Kalimat (123) berasal dari
klausa “Nenek tidak suka minum manis” dan klausa “kakeknya tidak suka minum
manis”. Kedua klausa tersebut dihubungkan dengan konjungsi Baik ... maupun,
sehingga menjadi sebuah kalimat “Baik nenek maupun kakeknya tidak suka
minum manis”. Kalimat (124) berasal dari klausa “kita harus setuju” dan klausa
“kita juga harus patuh. Kedua klausa tersebut dihubungkan dengan konjungsi
tidak hanya ... tetapi juga, sehingga menjadi sebuah kalimat “Tidak hanya kita
harus setuju, tetapi kita juga harus patuh. Pada kalimat (125) Jangankan
temannya, orang tuanya sendiri pun tidak dihargai, merupakan sebuah contoh
dari penggunaan konjungsi jangankan…pun. Pada contoh (126) Entah direstui
entah tidak, dia tetap akan menikah dengan pasangannya, kalimat tersebut
merupakan contoh dari penggunaan konjungsi korelatif entah…entah. Pada
kalimat (127) “Kita harus membuatnya demikian rupa sehingga hasilnya benarbenar bagus”. Kalimat tersebut merupakan contoh penggunaan konjungsi
demikian rupa…sehingga.
D. Konjungsi Antarkalimat
Hasan Alwi (2003:300) menyatakan bahwa konjungsi antarkalimat
adalah konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain.
Oleh karena itu, konjungsi ini selalu memulai suatu kalimat yang baru dan
huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Macam-macam konjungsi
antarkalimat adalah sebagai berikut: Biarpun demikian/begitu, sekalipun
demikian/begitu, sungguh demikian/begitu, walaupun demikian/begitu,
meskipun demikian/begitu. Konjungsi-konjungsi tersebut berfungsi untuk
menghubungkan gagasan pada kalimat yang satu dengan gagasan pada kalimat
yang lain. Dalam hal ini yang dihubungkan adalah ide atau gagasannya pada
kalimat satu dan ide pada kalimat yang lain, sehingga konjungsi tersebut
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ditempatkan pada awal kalimat dengan disertai tanda baca koma (,) hal ini bisa
dilihat pada contoh berikut:
(128) Saya tidak sependapat dengan dia. Biarpun begitu, kami tidak akan
menghalanginya untuk berpendapat.
Konjungsi antarkalimat kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya berfungsi
untuk menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan yang telah dinyatakan
sebelumnya, bisa dilihat pada contoh berikut untuk penggunaannya:
(129) Saya berbelanja di mall Yogyakarta. Sesudah itu, saya pergi ke Tugu
Yogyakarta.
Selain itu, terdapat konjungsi yang berfungsi untuk menyatakan adanya hal,
peristiwa, atau keadaan lain di luar hal yang telah dinyatakan sebelumnya.
Konjungsi tersebut biasanya ditandai dengan konjungsi selain itu, hal ini dapat
dilihat pada contoh berikut:
(130) Bu Silvi terkena penyakit jantung. Selain itu dia juga mengidap penyakit
asma.
Kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada contoh
berikut untuk penggunaannya:
(131) Anak itu tidak peduli dengan nasihat ibunya. Sebaliknya, dia melawan
keras nasihat ibunya.
Konjungsi malahan, bahkan berfungsi untuk menyatakan menguatkan keadaan
yang dinyatakan sebelumnya. Terdapat konjungsi akan tetapi dan namun, guna
menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Konjungsi dengan
demikian menyatakan sebagai konsekuensi, ada juga konjungsi antarkalimat
oleh karena itu dan oleh sebab itu digunakan untuk menyatakan akibat.
Konjungsi sebelum itu menyatakan kejadian yang mendahului hal yang
dinyatakan sebelumnya, dapat dilihat pada contoh berikut:
(132) Pak Ali sudah mengetahui persoalan itu. Bahkan, dia sudah
menyelesaikannya.
(133) Keadaan memang sudah mulai aman. Akan tetapi, kita harus tetap
waspada.
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2.2.3 Analisis Kesalahan Berbahasa
1. Pengertian
Analisis kesalahan berbahasa merupakan sebuah pemeriksaan terhadap
suatu objek tertentu untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, lalu masalah
tersebut diselidiki dan disimpulkan guna dapat memahami dari akar
permasalahan tersebut. Setiap orang yang belajar berbahasa pasti mengalami
kesalahan dalam proses pembelajarannya. Melalui analisis kesalahan berbahasa
dapat ditemukan berbagai bentuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan
seseorang atau pembelajar baik secara fonologis, morfologis ataupun sintaksis.
Ghufron (2015:28) menyatakan bahwa ruang lingkup analisis kesalahan
merupakan sebuah kesalahan yang sistematis, berkaitan dengan kompetensi
yang mencakup tataran tata bunyi disebut fonologi, tata bentuk kata disebut
morfologi, tata kalimat disebut sintaksis, tata wacana dan tata makna disebut
semantik. Pateda (1987:34) mengemukakan bahwa kesalahan yang perlu
dianalisis melingkupi tataran fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.
Kesalahan dalam tataran fonologi berhubungan dengan pelafalan, hanya
terjadi dalam bahasa lisan misalnya kesalahan dalam sebuah pelafalan fonem
/a/ diucapkan menjadi /e/, hal ini tidak terjadi di dalam bahasa tulis. Kesalahan
dalam tataran morfologi misalnya yang berkaitan dengan morfem, seperti
proses pengulangan yang salah seperti mencoba-mencoba seharusnya
mencoba-coba. Kesalahan dalam tataran sintaksis misalnya berkaitan dengan
urutan kata, sering ditemukan kesalahan kalimat yang ambigu seperti “kita
harus pintar-pintar dalam memilih acara televisi yang kita lihat, jangan sampai
kita terpengaruh oleh efek negatif dari acara televisi yang kita lihat.”
Penggunaan kata cukup satu penanda untuk menjelaskan misal kata pintarpintar dan kita lihat. Dalam sebuah kalimat penjelas di atas harus disisipi kata
hubung ‘dan’ sehingga kalimat direvisi menjadi “Kita harus pintar dalam
memilih acara televisi dan jangan sampai terpengaruh oleh efek negatif dari
acara yang kita lihat itu.”
Kesalahan dalam tataran semantik misalnya berkaitan dengan ketepatan
penggunaan kata seperti “Tak hanya itu, pengunjung juga akan mendapatkan
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berbagai vouhcer belanja dan mendapatkan hadiah lainnya, dalam kegiatan
yang akan dimulai jam 19.00 WIB sampai jam 22.00 WIB” Kalimat di atas
merupakan contoh dari kesalahan penggunaan kata yang tidak tepat. Jika
dicermati makna dari kata jam berati menunjukan jangka waktu, kata jam
seharusnya diganti dengan kata pukul yang berati menunjukan waktu.
Penggunaan kata jam tidak tepat, karena pada kalimat di atas bermaksud untuk
menjelaskan informasi terkait pembagian vouhcer belanja dan pembagian
hadiah akan mulai dari pukul 19.00 WIB s.d pukul 22.00 WIB, bukan
menjelaskan janka waktunya, sehingga kalimat di atas dapat direvisi menjadi
“Tak hanya itu, pengunjung juga akan mendapatkan berbagai voucher belanja
dan mendapatkan hadiah lainnya, dalam kegiatan yang akan dimulai pukul
19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB”
Kesalahan berbahasa dalam tataran wacana seperti pada kalimat “Pandu
itu kalau berpakaian rapi, bajunya diseterika sendiri tidak pernah merepotkan
ibunya. Pandu itu rajin sholat berjamaah bahkan sering adzan di masjid. Pandu
itu tidak pernah telat kalau ke sekolah walaupun jarak sekolah agak jauh.”
Terdapat kesalahan dalam tataran wacana di atas karena tidak ada pelepasan,
sebenarnya bukan masalah yang fatal tetapi penulisan suatu paragraf deskripsi
tentu keindahan dan keserasian pada kata dan kalimat menjadi sangat penting.
Penggunaan awalan kata pada setiap kalimat yang sama akan membuat
pembaca menjadi jenuh dan tidak tertarik sehingga dapat direvisi menjadi
“Pandu itu kalau berpakaian rapi, bajunya diseterika sendiri tidak pernah
merepotkan Ibunya. Selain itu dia rajin sholat berjamaah bahkan sering adzan
di masjid. Setiap hari tidak pernah telat kalau ke sekolah walaupun jarak sekolah
agak jauh.”
Dari ruang lingkup kesalahan bahasa di atas, peneliti berfokus pada
kesalahan berbahasa sintaksis. Studi yang membahas mengenai kesalahan
dalam pengajaran bahasa perlu diperdalam, karena melalui kajian tersebut dapat
ditemukannya berbagai hal yang berkaitan dengan kesalahan berbahasa yang
dilakukan oleh mahasiswa. Dengan adanya kesalahan berbahasa maka dapat
digunakan sebagai suatu umpan balik dalam sebuah penyempurnaan
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penggunaan dibidang bahasa. Analisis tersebut bertujuan untuk membantu
pembelajar dalam memahami materi-materi yang berkaitan dengan penggunaan
bahasa dan mengurangi kesalahan berbahasa yang terjadi. Berkaitan dengan
pengertian analisis kesalahan berbahasa, Ellis (1987; dalam Tarigan 1988, hlm.
300) berpendapat bahwa analisis kesalahan berbahasa (error) adalah suatu
prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan para guru, yang mencakup
pengumpulan sampel bahasa para pelajar, pengenalan kesalahan-kesalahan itu,
pengklasifikasian berdasarkan sebab-sebabnya yang telah dihipotesiskan, serta
pengevaluasian. Kemampuan menguasai bahasa secara baik bisa dilakukan
dengan cara mempelajarinya dengan berlatih secara berulang-ulang.
2. Perbedaan Kesalahan dan Kekeliruan
Kesalahan berbahasa tidak sama dengan kekeliruan berbahasa. Keduanya
memang merupakan pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang menyimpang.
Corder mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa dibatasi dengan 3 istilah
yaitu (1) Lapses, (2) Error, dan (3) Mistake. Istilah-istilah ini memiliki domain
yang berbeda-beda dalam memandang kesalahan berbahasa. Menurut Corder
(1974; dalam penelitian Indihadi, 2012:2) dijelaskan bahwa lapses adalah suatu
kesalahan berbahasa yang diakibatkan oleh penutur yang beralih cara untuk
menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan atau kalimat selesai dinyatakan
selengkapnya. Dalam bahasa lisan jenis kesalahan ini sering disebut dengan slip
of the tongue, sedangkan untuk bahasa tulis jenis kesalahan ini sering disebut
sebagai slip of the pen. Kesalahan ini dapat terjadi akibat ketidaksengajaan dan
tidak disadari oleh penuturnya sendiri.
Selain lapses terdapat istilah yang kedua yaitu error, menurut Tarigan
dijelaskan bahwa analisis kesalahan berbahasa (error) adalah suatu proses kerja
yang digunakan oleh para guru dan peneliti bahasa dengan langkah-langkah
pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat di dalam data,
penjelasan kesalahan-kesalahan tersebut, pengklasifikasian berdasarkan
penyebabnya serta pengevaluasian taraf keseriusan kesalahan itu.
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Menurut (Han & Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, 2019)
dijelaskan bahwa kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang
menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Error adalah
kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau aturan tata bahasa
(breaches of code). Kesalahan ini terjadi akibat penutur sudah memiliki aturan
atau kaidah tata bahasa yang berbeda dari tata bahasa yang lain, sehingga hal
itu berdampak pada ketidaksempurnaan atau ketidakmampuan penutur.
Menurut Dian Indihadi (2017) dijelaskan bahwa hal tersebut berimplikasi
terhadap penggunaan bahasa, terjadi kesalahan berbahasa akibat penutur
menggunakan kaidah bahasa yang salah. Kesalahan berbahasa terjadi secara
sistematis kerena belum dikuasainya sistem kaidah bahasa yang bersangkutan.
Kesalahan disebabkan oleh faktor kompetensi, artinya siswa memang belum
memahami sistem linguistik bahasa yang digunakannya. Kesalahan biasanya
terjadi secara konsisten dan sistematis. Kesalahan itu dapat berlangsung lama
apabila tidak diperbaiki. Perbaikan biasanya dilakukan oleh guru, misalnya
melalui remedial, latihan, praktik, dsb. Sering dikatakan bahwa kesalahan
merupakan gambaran terhadap pemahaman siswa akan sistem bahasa yang
sedang dipelajari olehnya. Bila tahap pemahaman siswa tentang sistem bahasa
yang sedang dipelajari olehnya ternyata kurang, kesalahan berbahasa tentu
sering terjadi. Namun, kesalahan berbahasa akan berkurang apabila tahap
pemahaman semakin meningkat.
Istilah yang ketiga yaitu kekeliruan (mistakes), menurut Dian Indihadi
(2017) dijelaskan bahwa kekeliruan (mistakes) merupakan sebuah penggunaan
bahasa yang menyimpang dari sebuah kaidah kebahasaan yang berlaku dalam
bahasa itu, tetapi hal ini tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa.
Mistake adalah kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih
kata atau ungkapan untuk suatu situasi tertentu. Kesalahan ini diakibatkan
karena penutur tidak tepat menggunakan kaidah yang diketahui benar, bukan
karena kurangnya penguasaan bahasa kedua (B2). Kesalahan terjadi pada
produk tuturan yang tidak benar. Kekeliruan (mistakes) biasanya sering terjadi
pada seseorang yang sedang belajar bahasa.
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Kekeliruan berbahasa tidak terjadi secara sistematis, bukan terjadi karena
belum dikuasainya sistem kaidah bahasa yang bersangkutan, melainkan karena
kegagalan merealisasikan sistem kaidah bahasa yang sebenarnya sudah
dikuasai. Kekeliruan pada umumnya disebabkan oleh faktor performansi.
Keterbatasan dalam mengingat sesuatu atau kelupaan menyebabkan kekeliruan
dalam melafalkan bunyi bahasa, kata, urutan kata, tekanan kata, atau kalimat.
Kekeliruan ini bersifat acak, artinya dapat terjadi pada berbagai tataran
linguistik. Kekeliruan biasanya dapat diperbaiki sendiri oleh siswa bila yang
bersangkutan, lebih mawas diri, lebih sadar atau memusatkan perhatian. Siswa
sebenarnya telah mengetahui sistem linguistik bahasa yang digunakan, tetapi
karena suatu hal dia lupa akan sistem tersebut. Kelupaan itu biasanya tidak
lama. Jadi, analisis kesalahan berbahasa ini difokuskan pada kesalahan
berbahasa berdasarkan penyimpangan kaidah bahasa yang berlaku dalam
bahasa itu khususnya dalam penelitian ini yakni penggunaan konjungsi.
Kesalahan berbahasa ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman pembelajar
tentang penggunaan bahasa yang tepat. Pembelajar belum memahami konsep
penggunaan bahasa yang baik dan benar, kesalahan seperti ini akan berlangsung
secara terus-menerus apabila tidak segera tidak diperbaiki. Cara yang dapat
dilakukan untuk memperbaikinya bisa dengan pelatihan, praktik dan
memperdalam konsep penggunaan berbahasa.
3. Penyebab kesalahan
Konjungsi yang tidak tepat menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif
dan bisa mengubah makna kalimat. Kesalahan berbahasa ini sering ditemukan
dalam ragam bahasa tulis, hal ini karena penggunaan kata yang tidak tepat
dalam bahasa tulis dapat menghasilkan makna yang berbeda antara penulis
dengan pembaca. Kesalahan penggunaan konjungsi banyak ditemukan
diwacana tulis seperti proposal penelitian, skripsi mahasiswa ataupun karangan
ilmiah. Kesalahan ini disebabkan karena kurangnya pemahaman penulis
mengenai penggunaan konjungsi dan minimnya latihan akan pentingnya
penggunaan konjungsi yang benar. Ketika menulis wacana, penulis hanya
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berfokus pada penuangan gagasan atau ide yang terdapat dalam pikiran,
sehingga kurang memperhatikan pemakaian konjungsi yang baik sesuai dengan
kaidahnya.
Konjungsi adalah sebuah unsur yang penting dalam suatu penulisan
terutama dalam wacana tulis, dengan penggunaan konjungsi yang tepat
membuat hubungan antarkalimat ataupun antarklausa menjadi padu sehingga
menghasilkan makna yang baik. Pembaca dapat memahami makna yang akan
disampaikan oleh penulis dengan baik. Penggunaan konjungsi dalam latar
belakang skripsi mahasiswa perlu dikaji ulang, karena masih terdapat banyak
kesalahan yang mengakibatkan kalimat tidak efektif. Faktor-faktor penyebab
kesalahan penggunaan konjungsi yang sering dilakukan oleh mahasiswa yaitu
kurangnya ketelitian mahasiswa dalam penulisan wacana tulis serta sikap tidak
peduli mahasiswa dalam penggunaan konjungsi yang benar sesuai kaidah dan
fungsinya dalam suatu latar belakang skripsi.
2.2.4 Kohesi dan Koherensi
Koherensi dan kohesi dalam sebuah teks digunakan sebagai sebuah media
komunikasi non-lisan, dimana berperan penting dalam berhasil tidaknya pesan
dalam teks tersebut disampaikan kepada pembaca. Jika sebuah teks tidak memiliki
koherensi dan kohesi, pesan yang disampaikan dalam teks tersebut dapat
disalahartikan oleh para pembaca, bisa saja pembaca tidak dapat memahami makna
yang dimaksudkan. Keterpaduan bentuk biasanya disebut dengan istilah kohesi,
sedangkan kepaduan makna biasanya disebut dengan istilah koherensi. Menurut
Mulyana, (2005:26) dijelaskan bahwa kohesi adalah hubungan antarbagian dalam
teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi pada dasarnya
mengacu kepada hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana baik kata atau
kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara
padu. Menurut Tarigan (1987:96) dijelaskan bahwa kohesi merupakan organisasi
sintaksis dan sebuah wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu serta padat
untuk menghasilkan tuturan. Adanya hubungan kohesi suatu unsur dalam wacana
dapat diinterpretasikan sesuai dengan keterkaitannya dengan unsur-unsur yang lain.
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Berbeda dengan kohesi, menurut Mulyana (2005:30) dijelaskan bahwa
koherensi adalah sebuah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian
yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Sarana koherensi
bertujuan agar tercipta susunan dan struktur wacana yang memiliki sifat serasi,
runtut, serta logis. Sifat serasi yang dimaksud yaitu sesuai, cocok, dan harmonis.
Runtut yang dimaksud yakni urut, sistematis, tidak terputus-putus tetapi bertautan
satu dengan yang lain, sedangkan sifat logis mengandung arti masuk akal, wajar,
jelas, dan mudah dimengerti.
2.2.5

Latar Belakang Masalah
Pembuatan sebuah skripsi mahasiswa pasti tidak akan terlepas dari

penulisan latar belakang masalah. Latar belakang masalah sudah tidak asing lagi
bagi para mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan. Para mahasiswa pasti
selalu dihadapkan dengan tugas kuliah seperti karya tulis ilmiah. Dengan begitu
perlunya pemahaman mahasiswa terkait pentingnya latar belakang masalah bagi
pembuatan tugas seperti karya tulis ilmiah, karena mahasiswa diwajibkan untuk
membuat makalah, proposal, ataupun skripsi yang di dalamnya harus disertakan
latar belakang masalah. Menurut Dermawan Wibisono (2000:304) dijelaskan
bahwa bagian latar belakang masalah berisi mengenai mengapa suatu penelitian
dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian
tersebut, biasanya fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan.
Menurut Husein Umar (2001:238; dalam penelitian Puspitasari, 2016)
dijelaskan bahwa latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu
masalah dan peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat
penelitian, termasuk hal-hal yang melatarbelakanginya. Latar belakang ini
dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin
diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Latar belakang
masalah ini berisi mengenai sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi
pada suatu proyek penelitian. Peristiwa itu harus terlihat adanya penyimpanganpenyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan.
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Menurut Sugiyono (1999:302) dijelaskan bahwa melalui analisis masalah ini,
peneliti harus bisa menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan
mengapa hal itu perlu diteliti. Menurut Andrik Purwasito (2004; dalam penelitian
Puspitasari, 2016) latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai
berikut:
1. Latar belakang faktual, yang berisi faktor-faktor apa saja yang menjadi
perhatian anda untuk dijadikan suatu latar belakang dengan identifikasi
masalah yang relevan.
2. Informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat
maupun lewat buku-buku referensi, dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis,
biasanya disebut latar belakang teoritis. Peneliti menghubungkan kasus yang
satu dengan yang lain, bagaimana kasus-kasus kontemporer berhubungan
dengan kasus-kasus terdahulu, dan bagaimana antara teori-teori yang dapat
menjelaskan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu.
3. Tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam
bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga
mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin
dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai
problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.
Latar belakang, berisi alasan peneliti mengenai isu yang diambil dan
kegunaan penelitian tersebut untuk kepentingan praktis serta teoritis. Latar
belakang permasalahan merupakan kunci dari sebuah proposal penelitian, karena
logika penelitian dilakukan berdasar adanya fenomena masalah yang harus di
selesaikan. Latar belakang harus menunjukkan sistematika yang menjurus ke arah
pemilihan suatu masalah yang diambil. Hal tersebut membuktikan bahwa latar
belakang masalah sangat berperan dalam pembuatan suatu tugas seperti skripsi
ataupun makalah, terutama di kalangan mahasiswa. Dalam pembuatan latar
belakang perlunya penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan pedoman
umum ejaan Bahasa Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari aspek bahasa yang
digunakan yakni konjungsi. Selain itu, unsur kohesi dan koherensi sangat berperan
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penting dalam suatu penulisan yang baik dan benar. Kohesi dan koherensi berfungsi
untuk menyampaikan makna kepada pembaca tanpa memberikan penjelasan
ambigu. Dalam makalah ataupun proposal skripsi perlunya menggunakan aspek
kohesi dan koherensi yang baik agar para pembaca tidak salah dalam memahami
makna yang disampaikan.
Latar belakang masalah pada beberapa skripsi mahasiswa masih ditemukan
beberapa kesalahan-kesalahan penggunaan konjungsi yang tidak tepat. Hal ini yang
membuat peneliti ingin meneliti kesalahan konjungsi pada bagian latar belakang
masalah skripsi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Latar belakang masalah
sangat berperan penting dalam penyusunan skripsi, karena skripsi mahasiswa
merupakan jurnal yang dibaca oleh berbagai kalangan serta diikuti oleh banyak
kalangan. Oleh karena itu, dari sisi bahasa harus betul dan dalam latar belakang
masalah skripsi terdapat banyak gagasan dari para mahasiswa, sehingga perlunya
penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan.
2.3 KERANGKA BERPIKIR
Kegiatan menulis merupakan sebuah hal yang berkaitan dengan kebahasaan.
Dimana berfungsi untuk membuat sebuah kalimat yang baik dan benar agar pesan
yang akan disampaikan dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pembaca. Hal
ini memiliki keterkaitan dan kepaduan antar unsur kebahasaan yang terkandung
didalamnya. Penggunaan konjungsi mempunyai arti yang sangat penting dalam
sebuah pembentukan kalimat yang baik. Peneliti ingin mencoba mengkaji tentang
penggunaan konjungsi pada bagian latar belakang skripsi mahasiswa di perguruan
tinggi USD, UNY, UNNES, UIN dan UMM. Di sini peneliti akan menganalisis
mengenai kesalahan penggunaan konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif dan
antarkalimat.
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Bagan 1 Kerangka Berpikir

INTRAKALIMAT
(1) Konjungsi Koordinatif
(2) Konjungsi Subordinatif
(3) Konjungsi Korelatif
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Jenis penelitian
Penelitian berjudul Analisis Kesalahan Pemakaian Konjungsi pada Bagian

Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia ini berdasarkan sifat dan jenis data yang digunakan termasuk dalam
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang
berdasarkan fakta yang ada yaitu berupa bahasa. Menurut Mukhtar (2013:10; dalam
penelitian Khadijah, 2020) dijelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah
sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori
terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.
Menurut Bogdan dan Taylor (2011:4; dalam penelitian Moleong, 2005)
dijelaskan bahwa kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang diamati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan penelitian
deskriptif kualitatif, karena terdapat beberapa sifat yang muncul dalam objek
penelitian. Selain itu, didukung dengan penelitian yang menggambarkan kejadian
secara akurat, dan tujuan yang akan dicapai. Melalui penelitian ini, peneliti
memiliki tujuan yang akan dicapai yaitu mendeskripsikan kesalahan-kesalahan
konjungsi intrakalimat dan antarkalimat pada bagian latar belakang skripsi
mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan
tinggi USD, UNY, UNNES, UIN dan UMM. Melalui metode deskriptif kualitatif,
peneliti menganalisis keseluruhan data dengan ditinjau dari penggunaan konjungsi
yang terdapat dalam dokumen yang akan diteliti. Setelah itu, mendeskripsikan halhal yang sudah ditemukan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.
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3.2

Objek Penelitian, Data, dan Sumber Data
Objek dalam penelitian ini adalah konjungsi, konjungsi merupakan kategori

yang menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa atau kalimat dengan
kalimat, bisa juga antara paragraf dengan paragraf. Sumber data menurut Zuldafrial
(2012:46; dalam penelitian Abarca, 2021) dijelaskan bahwa sumber data adalah
sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data ini menjadi titik mula dalam
suatu penelitian, sumber data digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang
akurat dalam suatu penelitian. Menurut Lofland (1984:47 dalam J. Moleong
2006:157) dijelaskan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata,
dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Penelitian ini termasuk ke
dalam sumber tertulis, karena sumber tertulis terbagi menjadi enam macam yaitu
sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen
resmi.
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah seluruh latar
belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
di perguruan tinggi USD, UNY, UNNES, UIN dan UMM. Jadi, jumlah keseluruhan
latar belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia di perguruan tinggi ada 10, peneliti membatasi masing-masing perguruan
tinggi diambil dua meliputi USD, UNY, UNNES, UIN dan UMM. Kriteria dalam
pengambilan perguruan tinggi dengan mengkombinasikan swasta, negeri dan
Muhammadiyah. Selain itu penambilan sumber data dilihat dari periode-periode
tertentu yakni periode 2011 hingga 2022, periode tersebut diambil karena masih
relevan untuk digunakan sebagai data. Untuk data penelitian ini adalah kalimatkalimat yang di dalamnya mengandung kesalahan pemakaian konjungsi pada latar
belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
di perguruan tinggi USD, UNY, UNNES, UIN dan UMM.
3.3

Instrumen Pengumpulan Data
Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yakni diri peneliti sendiri,

peneliti akan mengamati penggunaan konjungsi yang salah atau tidak sesuai dengan
kaidah penggunaannya. Peneliti menjadi penentu mengenai cara data diolah dan
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dianalisis.

Peneliti

menetapkan

fokus

penelitian

guna

mengumpulkan,

mengklasifikasi, menganalisis dan menyusun temuan dari data yang ada. Peneliti
dibantu dengan gawai dan catatan, dimana catatan tersebut berisi mengenai kajian
sintaksis yakni penggunaan konjungsi atau kata penghubung.
3. 4

Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Menurut Darmadi (2013:153; dalam penelitian Izzaty et al., 1967)

dijelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian
yakni metode deskriptif. Menurut Hasan (2002:22) dijelaskan bahwa metode
deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis
fakta atau karakteristik bidang tertentu secara aktual dan cermat. Metode ini
mengutamakan deskripsi atau pemaparan dengan kata-kata atau kalimat secara jelas
dan mudah dipahami. Penelitian ini, banyak digunakan kutipan-kutipan kata atau
kalimat yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penyajian yang
dikaji, sehingga penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik simak dan
teknik catat. Menurut Sudaryanto (1993:13) dijelaskan bahwa teknik simak adalah
penyediaan data yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Dalam hal
ini, analisis data yang dilakukan dengan menyimak konjungsi yang terdapat pada
latar belakang skripsi mahasiswa di perguruan tinggi USD, UNY, UNNES, UIN
dan UMM. Selain teknik simak terdapat teknik catat, teknik ini merupakan sebuah
lanjutan dari metode simak yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dilakukan
dengan pencatatan hasil penyimakan penggunaan bahasa. Teknik catat ini berfungsi
untuk mencatat kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung kesalahan
pemakaian konjungsi pada latar belakang skripsi mahasiswa di perguruan tinggi
USD, UNY, UNNES, UIN dan UMM.
Menurut Sugiyono (2008:63) dijelaskan bahwa ada empat teknik
pengumpulan data yakni (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi (4)
gabungan atau triangulasi. Menurut Sugiyono (2015: 329; dalam Sahidin, 2015)
dijelaskan bahwa dokumen adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh
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data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka serta gambar
yang berupa laporan dan keterangan yang dapat mendukung penelitian.
Menurut Moleong (2005:219) dijelaskan bahwa pemanfaatan dokumentasi
terbagi atas dua bagian yakni dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen
internal berupa memo, pengumuman, instruksi, sedangkan dokumen eksternal
berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga sosial, misalnya
majalah, surat kabar, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media
massa. Jadi, dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud yakni dokumen internal,
karena skripsi termasuk ke dalam jenis dokumen tersebut. Peneliti mengumpulkan
data dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mengumpulkan latar belakang skripsi mahasiswa di perguruan tinggi USD,
UNY, UNNES, UIN dan UMM.
2) Peneliti membaca latar belakang skripsi mahasiswa di perguruan tinggi USD,
UNY, UNNES, UIN dan UMM serta menggaris bawahi kata-kata yang salah
dalam penggunaan konjungsi yang sudah dibaca.
3) Mencatat konjungsi yang salah dalam penggunaannya pada latar belakang
skripsi mahasiswa di perguruan tinggi USD, UNY, UNNES, UIN dan UMM
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses yang merinci usaha formal yang memiliki
tujuan untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) dengan data yang
tersedia. Menurut Sugiyono (2010:335) dijelaskan bahwa “teknik analisis data
adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil

wawancara,

catatan

lapangan,

dan

dokumentasi,

dengan

cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang
akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri maupun orang lain”. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong,
2006:248; Studi et al., 2016) dijelaskan bahwa “analisis data merupakan sebuah
upaya yang dilakukan yaitu bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari serta menemukan
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pola, menemukan hal yang penting dan hal yang akan dipelajari dan memutuskan
apa yang dapat diceritakan oleh orang lain”. Teknik analisis data dalam penelitian
ini menggunakan teknik analisis isi. Menurut Bungin (2011; dalam Puspitasari
2016) dijelaskan bahwa teknik analisis isi menekankan keajekan isi komunikasi,
makna isi komunikasi, pembacaan simbol-simbol dan pemaknaan isi interaksi
simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Penelitan ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan analisis isi. Penelitian ini dilakukan untuk memahami pesan
simbolik pada sebuah dokumen. Dalam analisis isi kualitatif dilakukan klasifikasi
atau penyaringan terhadap teks atau kata-kata ke dalam sejumlah kategori yang
mewakili aneka isi tertentu. Paul W. Mising (2006:222 dalam Bungin) menjelaskan
bahwa menganalisis data dalam penelitian analisis isi dengan cara pemberian kode
dan klasifikasi. Jadi, teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan
teknik analisis isi. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil
rumusan yang sudah tertera dalam bab 1. Ketika data sudah terkumpul langkah
selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti yakni menganalisis data yang sudah
didapat. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Menyimak penggunaan konjungsi satu per satu dalam latar belakang skripsi
mahasiswa di perguruan tinggi USD, UNY, UNNES, UIN dan UMM.
2) Menandai kesalahan dalam penggunaan konjungsi yang tidak sesuai dengan
jenis dan fungsinya.
3) Mengklasifikasi serta menjelaskan hasil temuan yang berupa konjungsi pada
latar belakang skripsi mahasiswa di perguruan tinggi USD, UNY, UNNES,
UIN dan UMM.
4) Memperbaiki kesalahan penggunaan konjungsi yang terdapat dalam latar
belakang skripsi mahasiswa di perguruan tinggi USD, UNY, UNNES, UIN
dan UMM.
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3.6

Triangulasi Data
Pengujian keabsahan data dilakukan untuk memperoleh data yang ilmiah

serta dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam
penelitian ini yakni dengan cara triangulasi. Teknik ini adalah teknik yang
bertujuan untuk pemeriksaan keabsahan suatu data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain di luar data, dengan tujuan melakukan pengecekan atau pembanding
terhadap data yang diperoleh tersebut. Moleong (1989; dalam Nugroho 2007)
dijelaskan bahwa “triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data tersebut”. Dalam penelitian ini peneliti sangat
memerlukan bantuan seorang ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang ini,
sehingga untuk memastikan keabsahan data peneliti, peneliti dapat bekerja sama
dengan Dr. R. Kunjana Rahardi, M. Hum sebagai trianggulator dalam penelitian
ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data, pada bagian bab 4 ini akan di sampaikan dua
hal yakni hasil penelitian dan pembahasan, akan disampaikan 3 bagian yakni
deskripsi data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.
4.1

Deskripsi Data Penelitian
Penelitian ini mengambil sumber data penelitian berupa skripsi mahasiswa

program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari perguruan tinggi USD,
UNY, UNNES, UIN dan UMM bagian latar belakang. Terdapat 10 latar belakang
skripsi mahasiswa yang dianalisis. Dari sejumlah skripsi mahasiswa yang ada
terdiri dari 2 skripsi mahasiswa perguruan tinggi USD yang terbit tahun 2021.
Selain itu, ada 2 skripsi mahasiswa dari perguruan tinggi UNY yang terbit tahun
2016 dan 2022. Terdapat 2 skripsi mahasiswa dari perguruan tinggi UNNES yang
terbit tahun 2016 dan 2017. Terdapat 2 skripsi mahasiswa dari perguruan tinggi
UIN yang terbit tahun 2011 dan 2021. Selain itu, terdapat 2 skripsi mahasiswa dari
perguruan tinggi UMM yang terbit tahun 2016 dan 2018.
Data yang diperoleh peneliti dianalisis berdasarkan jumlah keseluruhan
kalimat yang terdapat kesalahan penggunaan konjungsi dalam setiap latar belakang
skripsi mahasiswa. Untuk mempermudah dalam menganalisis, peneliti menyusun
tabel yang terdiri atas: data dan jenisnya, data-data yang sudah dikumpulkan,
dikelompokkan pada tabulasi data. Data-data tersebut dianalisis berdasarkan
jenisnya, diklasifikasikan dan data-data tersebut dianalisis menggunakan kajian
sintaksis. Berdasarkan data yang ditemukan terdapat beberapa jenis konjungsi
yakni sebagai berikut: (1) konjungsi koordinatif, (2) konjungsi subordinatif, (3)
konjungsi korelatif dan (4) konjungsi antarkalimat.
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Data yang terkumpul berjumlah 60 kesalahan. Bentuk kesalahan dalam
penelitian ini adalah kesalahan penggunaan konjungsi dalam latar belakang skripsi
mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Dari 60 data yang divalidasi terdiri atas
48 konjungsi intrakalimat dan 12 konjungsi antarkalimat. Berdasarkan hasil dari
triangulasi yang sudah divalidasi menghasikan 48 data benar dan data yang kurang
tepat berjumlah 12 data. Data yang kurang tepat dengan kode data (KS/04) karena
menganalisis kata “untuk”, kata tersebut merupakan kategori preposisi bukan
konjungsi. Data dengan kode (KS/01) dan (KS/08) menganalisis kata “dengan”,
kata tersebut tidak bisa disebut sebagai data karena “dengan” merupakan preposisi.
Data (KS/13) dan (KS/16) tidak termasuk data karena kata “akan” termasuk
kategori preposisi bukan konjungsi.
Data dengan kode (KK/14) dan (KK/04) tidak valid karena terdapat
kesalahan dalam mengklasifikasikan ke dalam jenis-jenis konjungsi. Data dengan
kode (KK/12) dan (KS/12) tidak valid karena justifikasinya tidak tepat disebabkan
kalimat tersebut berbeda maknanya. Data dengan kode (KA/01) dan (KK/05) tidak
valid karena justifikasinya tidak tepat. Data dengan kode (KK/05) penggunaan
konjungsi “dan” tidak selalu berfungsi untuk membuat kalimat menjadi logis,
penggunaan konjungsi “dan” tidak selalu begitu. Kode data (KK/13) penggunaan
konjungsinya sudah tepat, sehingga tidak termasuk kesalahan penggunaan
konjungsi. Data yang tidak valid, tidak dikategorikan sebagai data yang baik untuk
dianalisis, sedangkan untuk data yang valid akan digunakan sebagai data yang baik.
Hasil dari data yang valid terkait penggunaan konjungsi yang salah yakni: dan,
sedangkan, sebab, sehingga, agar supaya, oleh karena itu, seperti, lalu, yang, serta,
akan tetapi, namun, maka, agar, karena, adalah agar, selain itu, baik…maupun,
atau, bahwa, tetapi, dan padahal. Dilihat dari jenisnya, penggunaan konjungsi
intrakalimat terbagi atas 3 jenis yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi
suboordinatif, dan konjungsi korelatif. Selain konjungsi intrakalimat terdapat juga
konjungsi antarkalimat.
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4.2 Hasil Penelitian
Hasil penelitian terkait dengan kesalahan konjungsi, pada hasil penelitian ini
peneliti membagi menjadi 2 subbab yaitu konjungsi intrakalimat dan antarkalimat.
4.2.1 Kesalahan Konjungsi Intrakalimat
Kesalahan konjungsi intrakalimat dapat dikategorikan dalam 3 jenis yakni (a)
konjungsi koordinatif, (b) konjungsi subordinatif, dan (c) konjungsi korelatif. Hasil
dari data yang sudah didapatkan untuk kesalahan penggunaan konjungsi koordinatif
meliputi (1) kesalahan penggunaan konjungsi yang menyatakan penambahan. (2)
Kesalahan penggunaan konjungsi yang menyatakan pemilihan. (3) Kesalahan
penggunaan konjungsi yang menyatakan pertentangan dan (4) kesalahan
penggunaan konjungsi yang menyatakan perurutan. Kesalahan penggunaan
konjungsi suboordinatif mencakup (1) kesalahan penggunaan konjungsi yang
menyatakan isi. (2) Kesalahan penggunaan konjungsi yang menyatakan harapan.
(3) Kesalahan penggunaan konjungsi yang menyatakan penerang. (4) Kesalahan
penggunaan konjungsi yang menyatakan sebab. (5) Kesalahan penggunaan
konjungsi yang menyatakan perbandingan dan (6) kesalahan penggunaan konjungsi
yang menyatakan akibat. Kesalahan penggunaan konjungsi korelatif yakni
kesalahan penggunaan konjungsi baik…maupun.
Table 1 Jenis Kesalahan Konjungsi Intrakalimat
Kode

Data

KK/01

(…..). “Dan kegiatan menulis cerita pendek belum sepenuhnya terlaksana
dengan baik.” (AD, 2016)
“Metode merupakan suatu cara yang dipakai untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara-cara
menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang
telah ditetapkan.” (IR, 2016)
“Dalam hal ini, guru hanya memberi tugas untuk membaca terus
menyimpulkan sendiri suatu teks dan tidak menjelaskan secara rinci cara
membaca dan menyimpulkan yang baik.” (AA, 2018)

KK/03

KK/11

KK/15

“…. sehingga dalam penyusunannya tidak dilakukan secara mandiri oleh
mahasiswa melainkan dengan bimbingan dari dosen pembimbing. Serta
sistematika penulisan skripsi pun dari suatu universitas dengan universitas
lainnya dapat berbeda-beda”. (YA, 2021)

KK/16

“Fungsi dari daftar pustaka adalah untuk memberikan arah bagi para
pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk

Jenis Kesalahan
Konjungsi
Koordinatif
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melakukan pengecekan ulang terhadap karya tulis yang bersangkutan”.
(YA, 2021)
KK/19

“Siswa hanya menuliskan apa yang ingin mereka ungkapkan tanpa
mengetahui jenis dan kategori gaya bahasanya. Padahal pemilihan gaya
bahasa yang tepat memungkinkan makna puisi tersampaikan dengan tepat
pula.” (FD: 2022)

KS/02

“Pembelajaran keterampilan menulis memerlukan perhatian khusus dari
guru. Sebab keterampilan menulis merupakan salah satu pembelajaran
bahasa yang cukup rumit.” (AD: 2016)
“Minimal praktik menulis membuat siswa tidak terbiasa menulis.
Sehingga siswa tidak dapat menuangkan ide dan gagasan yang mereka
miliki.” (AD, 2016)

KS/05

KS/06

“(…...) agar supaya dapat terampil dalam menulis, salah satu kunci yang
dapat dilakukan oleh peserta didik adalah dengan membiasakan diri untuk
melakukan kegiatan menulis.” (AD, 2016)

KS/07

“Seperti yang dikemukakan oleh Hamdani (2011:82), bahwa untuk
mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran, guru harus
menentukan metode, media, atau alat yang bervariasi secara tepat.” (SK,
2017)

KS/10

“Namun, membaca juga berperan dalam mengetahui berbagai macam
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang.” (AA, 2018)

KS/14

"(.….) tingkat kemampuan yang ada pada diri masing-masing). Maka,
masyarakat terutama siswa harus menanamkan niat yang tinggi pada
dirinya masing-masing.” (YB, 2011)

KS/17

“Selain itu, minat timbul bukan hanya dari diri sendiri tetapi harus ada
dukungan atau dorongan yang kuat pula dari keluarga dan lingkungan
sosial atau masyarakat. Agar orang tersebut akan mempunyai semangat
untuk meraih sesuatu yang diinginkannya dengan usaha yang semangat
pula.” (YB, 2011)

KS/18

“Siswa yang beminat dalam belajar akan terus tekun belajar berbeda
dengan siswa yang hanya menerima pelajaran. Karena tidak adanya
dorongan minat dalam dirinya.” (YB, 2011)

KS/19

“Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran membaca cepat di SMPN 3
Watukumpul adalah agar menumbuhkan minat baca pada siswa sehingga
siswa dapat memperoleh informasi secara cepat dan efektif.” (RO, 2017)

KS/23

“Sesuai dengan diskusi dan pengamatan peneliti. Bahwa belum ada
penelitian di MAN Godean Sleman yang menerapkan Kurikulum 2013
pada Kelas XI.” (AK, 2016)

KO/12

“Saya menikmati cerita dalam film ini bagus dan Lukman Sardi actor
maupun sutradara yang bagus”. (VB, 2021)

Subkoordinatif

Korelatif
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4.2.2 Kesalahan konjungsi antarkalimat
Pada kesalahan penggunaan konjungsi antarkalimat meliputi (1) kesalahan
penggunaan konjungsi yang menyatakan pertentangan dan (2) kesalahan
penggunaan konjungsi yang menyatakan akibat.
Table 2 Jenis Kesalahan Konjungsi Antarkalimat
Kode

Data

KA/02

(…..). Hal ini penting dilakukan mengingat menulis merupakan sarana
untuk mengembangkan intelektual peserta didik, oleh karena itu
keterampilan menulis peserta didik perlu ditingkatkan. (SK, 2017)
(….). “Permasalahan psikis tokoh yang diungkapkan Freud sudah banyak
digunakan dalam penelitian sebelumnya akan tetapi, teori ini belum
digunakan dalam pengkajian novel Pesona karya Fakhrisina Amalia.” (VB,
2021)
“Bahasa ini menjadi bahasa utama yang digunakan untuk berkomunikasi
dengan orang lain namun selain bahasa ibu sering juga ditemui orang yang
mampu berkomunikasi dengan bahasa lain.” (HH, 2021)
“Secara singkat, dapat dikatakan bahwa orang yang senang membaca akan
terus mengalami peningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka,
sedangkan orang yang malas membaca tentu saja akan mengalami hal yang
sebaliknya, selain itu orang yang malas membaca akan berkurang
produktifitasnya dalam hal menghasilkan karya, hal ini disebabkan oleh
kurangnya informasi yang didapat.”
(RO, 2017)

KA/04

KA/05

KA/06

Jenis Kesalahan
Konjungsi
Antarkalimat

4.3 Pembahasan
Data yang dideskripsikan sebelumnya dibahas secara mendalam di dalam
subbab ini. Secara berurutan data-data yang ada dibahas berdasarkan rumusan
masalah yakni terkait kesalahan penggunaan konjungsi pada latar belakang skripsi
mahasiswa. Selain itu, peneliti mengklasifikasikan berdasarkan jenis kesalahan
penggunaan konjungsi, mengklasifikasikan data tersebut akan dikaitkan dengan
kajian sintaksis.
Menurut Verhaar dalam bukunya asas-asas linguistik dijelaskan bahwa
sintaksis adalah cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata dalam
kalimat atau tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam suatu tuturan.
Cabang tersebut selalu muncul seiring dengan perkembangan bahasa saat ini.
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Kridalaksana (2001:199) menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang linguistik yang
memelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan
satuan-satuan yang lebih besar, atau antarsatuan yang lebih besar itu di dalam
bahasa.
Peneliti telah menganalisis jenis konjungsi, jenis-jenis tersebut yang
menjadi penanda penggunaan konjungsi yakni konjungsi intrakalimat dan
konjungsi antarkalimat. Jenis-jenis penanda intrakalimat meliputi konjungsi
koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Selain jenis penanda intrakalimat terdapat
juga jenis penanda antarkalimat. Peneliti mengkombinasikan dua teori terkait jenisjenis penggunaan konjungsi. Untuk jenis konjungsi, peneliti mengambil teori milik
Ramlan dan Hasan Alwi. Ramlan (2008:39) mengemukakan bahwa konjungsi
terbagi atas (1) konjungsi sebagai kata penghubung setara atau koordinatif dan (2)
konjungsi sebagai kata penghubung yang tidak setara atau subordinatif.
Penghubung setara adalah penghubung yang menghubungkan satuan gramatikal
yang memiliki fungsi yang sama, baik berupa inti semua maupun bukan, sedangkan
penghubung tidak setara adalah penghubung yang menghubungkan satuan
gramatikal yang tidak setara atau memiliki fungsi yang berbeda.
Menurut Alwi (2003:298) dijelaskan bahwa jenis konjungsi terbagi menjadi
empat (4) yakni koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antarkalimat. Menurut Alwi
dijelaskan bahwa konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan
dua unsur atau lebih yang sama pentingnya, atau memiliki status sintaksis yang
sama. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa
atau lebih yang memiliki status sintaksis yang tidak sama (konjungsi bertingkat).
Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau
klausa dan kedua unsur itu memilıki status sintaksis yang sama. Untuk konjungsi
antarkalimat yaitu konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat
yang lain, berikut adalah data-data penggunaan konjungsi pada latar belakang
skripsi mahasiswa.
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4.3.1 Kesalahan Penggunaan Konjungsi Intrakalimat
Kesalahan konjungsi intrakalimat dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis meliputi:
(a) konjungsi koordinatif, (b) konjungsi subkoordinatif dan (c) konjungsi korelatif.
A. Kesalahan Penggunaan Konjungsi Koordinatif
Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat
atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Konjungsi koordinatif yang
ditemukan meliputi konjungsi yang menyatakan penjumlahan, pemilihan,
pertentangan, dan perurutan. Kemudian, peneliti menjelaskan satu per satu
kesalahan penggunaan konjungsi dalam latar belakang skripsi mahasiswa dari
berbagai perguruan tinggi, berikut adalah pemaparannya:
a. Kesalahan Penggunaan Konjungsi Koordinatif yang Menyatakan
Penjumlahan
(1) “Dan kegiatan menulis cerita pendek belum sepenuhnya terlaksana dengan
baik.” (KK/01; AD, 2016)
(2) “Hal terpenting dalam menulis puisi dengan bersumber pada alam adalah
menghayati siapa diri dan peran penulis, hubungan penulis dengan alam, dan
menghayati alam itu sendiri.” (KK/02; IR, 2016)
(3) “Sepantasnya guru sebagai perencana, pengelola, fasilitas, dan motivator
senantiasa berusaha untuk berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan
minat dan kemampuan baca siswa.” (KK/08; AA, 2018)
(4) “…. sehingga dalam penyusunannya tidak dilakukan secara mandiri oleh
mahasiswa melainkan dengan bimbingan dari dosen pembimbing. Serta
sistematika penulisan skripsi pun dari suatu universitas dengan universitas
lainnya dapat berbeda-beda”. (KK/15; YA, 2021)
Pemakaian konjungsi ‘dan’ pada data (1) tidak tepat. Alasan pemakaian
konjungsi ‘dan’ tidak tepat karena konjungsi tersebut digunakan pada awal kalimat.
Pemakaian konjungsi ‘dan’ pada awal kalimat tidak sesuai dengan kaidah
penggunaan konjungsi yang benar. Hal ini didukung dengan teori bahwa pemakaian
‘dan’ tidak boleh ditempatkan pada awal kalimat. Konjungsi ‘dan’ merupakan
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konjungsi intrakalimat dan tidak bisa digunakan untuk konjungsi antarkalimat.
Konjungsi ‘dan’ dapat dihilangkan karena kalimat ini dapat berdiri sendiri. Dengan
demikian kalimat di atas harus direvisi menjadi “Kegiatan menulis cerita pendek
belum sepenuhnya terlaksana dengan baik”.
Pemakaian konjungsi ‘dan’ pada data (2) tidak tepat. Alasan konjungsi ‘dan’
tidak tepat karena pemakaian konjungsi ‘dan’ digunakan secara berulang. Untuk
keefektifan kalimat pemakaian konjungsi ‘dan’ pada kalimat tersebut salah satunya
dapat diganti dengan konjungsi ‘serta’. Konjungsi ‘serta’ berfungsi untuk
menyatakan makna penambahan. Dengan demikian kalimat di atas harus direvisi
menjadi “Hal terpenting dalam menulis puisi dengan bersumber pada alam adalah
menghayati siapa diri dan peran penulis, hubungan penulis dengan alam, serta
menghayati alam itu sendiri.” Hal ini sama dengan kasus pada data (3) pemakaian
konjungsi ‘dan’ pada data (3) tidak tepat karena digunakan secara berulang,
sehingga kalimat tersebut harus direvisi menjadi “Sepantasnya guru sebagai
perencana, pengelola, fasilitas, dan motivator senantiasa berusaha untuk berkreasi
serta berinovasi dalam meningkatkan minat dan kemampuan baca siswa”.
Pemakaian konjungsi ‘serta’ pada data (4) tidak tepat. Alasan ketidaktepatan
karena penggunaan konjungsi ‘serta’ digunakan pada awal kalimat. Pemakaian
konjungsi ‘serta’ pada awal kalimat tidak sesuai dengan kaidah pemakaian
konjungsi yang benar. Hal ini didukung dengan teori bahwa pemakaian ‘serta’ tidak
boleh ditempatkan pada awal kalimat. Konjungsi ‘serta’ seharusnya digunakan di
tengah kalimat dan berfungsi sebagai kata penghubung antara dua buah kata benda.
Dengan demikian, kata penghubung ‘serta’ lebih baik dihilangkan dan kalimat
tersebut diperluas menjadi kalimat yang lebih padu menjadi “…sehingga dalam
penyusunannya tidak dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melainkan dengan
bimbingan dari dosen pembimbing. Susunan tulisan skripsi suatu universitas
dengan universitas yang lain dapat tidak sama”.
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b. Kesalahan penggunaan konjungsi koordinatif menyatakan pemilihan
(5) “Fungsi dari daftar pustaka adalah untuk memberikan arah bagi para
pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk
melakukan pengecekan ulang terhadap karya tulis yang bersangkutan”.
(KK/16; YA, 2021)
(6) “Menulis merupakan kegiatan yang produktif atau ekspresif.” (KK/18; AK,
2016)
Pemakaian konjungsi ‘atau’ pada data (5) dan (6) tidak tepat. Alasan
pemakaian ‘atau’ tidak tepat karena konjungsi tersebut tidak menunjukan
penghubung pemilihan tetapi menghubungkan dua unsur kebahasaan, agar kalimat
tersebut dapat dipahami maka pemakaian konjungsi ‘atau’ bisa di gantikan dengan
konjungsi ‘dan’. Dengan demikian data (5) di atas harus direvisi menjadi “Fungsi
dari daftar pustaka adalah untuk memberikan arah bagi para pembaca buku dan
karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk pengecekan ulang terhadap
karya tulis yang bersangkutan.” Untuk data (6) dapat direvisi menjadi “Menulis
merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif.” Hal ini didukung dengan teori
Ramlan (2005:55) bahwa pemakaian konjungsi ‘atau’ digunakan untuk menyatakan
makna pemilihan berarti hanya salah satu dari yang tersebut pada klausa-klausa
yang dinyatakan.
c. Kesalahan penggunaan konjungsi koordinatif menyatakan perlawanan
(7) “Metode merupakan suatu cara yang dipakai untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara-cara
menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang
telah ditetapkan.” (KK/03; IR, 2016)
(8) “Wacana terdiri dari wacana lisan dan tulisan, wacana lisan yaitu yang
disampaikan secara langsung oleh penutur atau mitra tutur, dalam wacana
lisan ini bisa dikatakan harus jelas apa yang disampaikan karena ia bersifat
alami dan secara langsung. Sedangkan wacana tulisan yang dibuat memalui
tulisan-tulisan, dan tidak bersifat langsung karena ia di tuliskan melalui ideide penulis. (KK/17; YA, 2021)
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(9) “Siswa hanya menuliskan apa yang ingin mereka ungkapkan tanpa
mengetahui jenis dan kategori gaya bahasanya. Padahal pemilihan gaya
bahasa yang tepat memungkinkan makna puisi tersampaikan dengan tepat
pula.” (KK/19; FD, 2022)
Pemakaian konjungsi ‘sedangkan’ pada data (7) tidak tepat. Alasan
pemakaian konjungsi ‘sedangkan’ tidak tepat karena konjungsi tersebut digunakan
pada awal kalimat. Pemakaian kata hubung ‘sedangkan’ pada awal kalimat tidak
sesuai dengan kaidah penggunaan konjungsi yang benar. Hal ini didukung dengan
teori Ramlan bahwa pemakaian konjungsi ‘sedangkan’ tidak boleh digunakan pada
awal kalimat. Konjungsi tersebut merupakan konjungsi intrakalimat dan hanya
berdistribusi di tengah kalimat, sehingga tidak bisa digunakan untuk konjungsi
antarkalimat. Biasanya konjungsi ini sebagai penanda hubungan pertentangan.
Dengan demikian data di atas direvisi menjadi “Metode merupakan suatu cara
yang dipakai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan metode
pembelajaran adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.” Pemakaian konjungsi ‘sedangkan’ pada
data (8) tidak tepat hal ini serupa dengan pemakaian konjungsi ‘sedangkan’ pada
data (7). Alasan pemakaian konjungsi ‘sedangkan’ tidak tepat karena konjungsi
tersebut digunakan pada awal kalimat. Sebaiknya konjungsi ‘sedangkan’ tidak
dihilangkan, tetapi tanda baca sebelum kata ‘sedangkan’ dihilangkan. Dengan
demikian data (8) harus direvisi menjadi “wacana terdiri dari wacana lisan dan
tulisan, wacana lisan yaitu yang disampaikan secara langsung oleh penutur atau
mitra tutur, dalam wacana lisan ini bisa dikatakan harus jelas apa yang
disampaikan karena ia bersifat alami dan secara langsung sedangkan wacana
tulisan yang dibuat melalui tulisan-tulisan, dan tidak bersifat langsung karena ia
dituliskan melalui ide-ide penulis”.
Pemakaian konjungsi ‘padahal’ pada data (9) tidak tepat. Alasan pemakaian
konjungsi ‘padahal’ tidak tepat karena konjungsi tersebut digunakan pada awal
kalimat. Pemakaian konjungsi ‘padahal’ pada awal kalimat tidak sesuai dengan
kaidah penggunaan konjungsi yang benar. Hal ini didukung dengan teori Ramlan
bahwa pemakaian konjungsi ‘padahal’ tidak boleh ditempatkan pada awal kalimat.
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Konjungsi tersebut merupakan konjungsi intrakalimat dan hanya berdistribusi di
tengah kalimat sebagai penjelas konstruksi sebelumnya, sehingga tidak bisa
digunakan untuk konjungsi antarkalimat. Sebaiknya tanda baca (.) sebelum
konjungsi ‘padahal’ diganti dengan tanda koma (,). Dengan demikian data (9) di
atas harus direvisi menjadi “Siswa hanya menuliskan apa yang ingin mereka
ungkapkan tanpa mengetahui jenis dan kategori gaya bahasanya, padahal
pemilihan gaya bahasa yang tepat memungkinkan makna puisi tersampaikan
dengan tepat pula.” Hal ini di dukung dengan teori Ramlan yang mengatakan
bahwa makna perlawanan ialah makna yang dinyatakan dalam klausa yang satu
dengan klausa yang lain berlawanan atau berbeda dengan apa yang dinyatakan.
d. Kesalahan penggunaan konjungsi koordinatif menyatakan perurutan
(10) “Dalam hal ini, guru hanya memberi tugas untuk membaca terus
menyimpulkan sendiri suatu teks dan tidak menjelaskan secara rinci cara
membaca dan menyimpulkan yang baik.” (KK/11; AA, 2018)
Pemakaian konjungsi ‘terus’ pada data (10) tidak tepat. Alasan pemakaian
konjungsi ‘terus’ tidak tepat karena kata tersebut tidak baku. Kata ‘terus’ biasanya
lazim digunakan dalam ragam santai. Sebaiknya, kata ‘terus’ diganti dengan
konjungsi ‘lalu’. Hal ini didukung dengan teori Ramlan (2005:55) bahwa
pemakaian konjungsi ‘lalu’ digunakan untuk menyatakan penanda hubungan
perurutan peristiwa, keadaan atau perbuatan yang dinyatakan dalam klausa itu
berturut-turut terjadi dan biasa digunakan dalam ragam resmi. Dengan demikian
kalimat di atas harus direvisi menjadi “Dalam hal ini, guru hanya memberi tugas
untuk membaca lalu menyimpulkan sendiri suatu teks dan tidak menjelaskan secara
rinci cara membaca dan menyimpulkan yang baik.”
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B. Kesalahan Penggunaan Konjungsi Suboordinatif
Konjungsi subordinatif adalah sebuah konjungsi yang berfungsi untuk
menghubungkan dua unsur kalimat (klausa) yang kedudukannya tidak sederajat.
Hal ini dalam artian klausa yang satu lebih tinggi (sebagai klausa utama) dan yang
kedua sebagai klausa bawahan atau lebih rendah dari yang pertama. Menurut Chaer
(2009:82) dijelaskan bahwa “konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang
menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya tidak sederajat.”
Konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak
memiliki status sintaksis yang sama, salah satu dari klausa itu merupakan anak
kalimat. Menurut Hasan Alwi dkk (2003:299) dijelaskan bahwa konjungsi
subordinatif klausa adalah konjungsi yang menghubungkan antar dua klausa atau
lebih yang memiliki status sintaksis yang tidak sama (konjungsi bertingkat).
Konjungsi suboordinatif yang ditemukan meliputi konjungsi yang menyatakan isi,
harapan, penerang, penerang, sebab, perbandingan, dan akibat. Kemudian, peneliti
menjelaskan satu per satu kesalahan penggunaan konjungsi dalam latar belakang
skripsi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan memperbaiki kesalahan
penggunaan konjungsi, berikut adalah pemaparannya:
e. Kesalahan penggunaan konjungsi suboordinatif menyatakan isi
(11) “Sesuai dengan diskusi dan pengamatan peneliti. Bahwa belum ada
penelitian di MAN Godean Sleman yang menerapkan Kurikulum 2013 pada
Kelas XI.” (AK, 2016)
Pemakaian konjungsi ‘bahwa’ pada data (11) tidak tepat. Alasan pemakaian
konjungsi ‘bahwa’ tidak tepat karena konjungsi tersebut digunakan pada awal
kalimat. Pemakaian konjungsi ‘bahwa’ pada awal kalimat tidak sesuai dengan
kaidah penggunaan konjungsi yang benar. Hal ini didukung dengan teori Ramlan
(2005:55) pemakaian konjungsi ‘bahwa’ tidak boleh ditempatkan pada awal
kalimat. Konjungsi ‘bahwa’ merupakan konjungsi intrakalimat dan hanya
berdistribusi di tengah kalimat sebagai penjelas konstruksi sebelumnya, sehingga
tidak bisa digunakan untuk konjungsi antarkalimat. Klausa bawahan menyatakan
apa yang dikatakan, dipikirkan, didengar, dikemukakan dalam klausa inti
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Sebaiknya tanda baca (.) sebelum konjungsi ‘bahwa’ diganti dengan tanda koma
(,). Dengan demikian kalimat di atas harus direvisi menjadi “Sesuai dengan diskusi
dan pengamatan peneliti, bahwa belum ada penelitian di MAN Godean Sleman
yang menerapkan Kurikulum 2013 pada Kelas XI.”
f. Kesalahan penggunaan konjungsi suboordinatif menyatakan harapan
(12) “(…...) agar supaya dapat terampil dalam menulis, salah satu kunci yang
dapat dilakukan oleh peserta didik adalah dengan membiasakan diri untuk
melakukan kegiatan menulis.” (KS/06; AD, 2016)
(13) “Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran membaca cepat di SMPN 3
Watukumpul adalah agar menumbuhkan minat baca pada siswa sehingga
siswa dapat memperoleh informasi secara cepat dan efektif.” (KS/19; RO,
2017)
(14) “Hal ini menyebabkan kurangnya kebiasaan siswa dalam membuat sebuah
tulisan. Agar menulis dirasa mudah harus sering kali melakukan kegiatan
menulis.” (FD, 2022)
Pemakaian konjungsi ‘agar supaya’ pada data (12) tidak tepat. Alasan
pemakaian konjungsi ‘agar supaya’ tidak tepat karena bentuk seperti itu tidak tepat
untuk konteks kalimat tersebut. Tidak dianjurkan untuk menggunakan konjungsi
‘agar supaya’ secara bersamaan dalam konteks kalimat tersebut. Sebaiknya
menggunakan salah satu konjungsi saja, dari konjungsi ‘agar’ atau ‘supaya’. Jadi
salah satu dari konjungsi ‘agar’ atau ‘supaya’dapat dihilangkan. Hal ini didukung
dengan teori Ramlan (2005:72) yang mengatakan bahwa dalam konjungsi ini klausa
bawahan menyatakan sesuatu yang diharapkan, yakni terlaksananya apa yang
disebutkan pada klausa inti berharap akan terlaksana atau dikerjakan apa yang
tersebut pada klausa bawahan. Dengan demikian kalimat di atas harus direvisi
menjadi “(….) agar dapat terampil dalam menulis, salah satu kunci yang dapat
dilakukan oleh peserta didik adalah dengan membiasakan diri untuk melakukan
kegiatan menulis.”
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Pemakaian konjungsi ‘adalah agar’ pada data (13) tidak tepat. Alasan
pemakaian konjungsi ‘adalah agar’ tidak tepat karena bentuk seperti itu tidak tepat
untuk konteks kalimat tersebut. Tidak dianjurkan untuk menggunakan konjungsi
‘adalah agar’ secara bersamaan untuk konteks kalimat tersebut. Konjungsi tersebut
merupakan konjungsi intrakalimat dan hanya berdistribusi di tengah kalimat,
sehingga tidak bisa digunakan untuk konjungsi antarkalimat. Sebaiknya kata
‘adalah’ di hilangkan sedangkan konjungsi ‘agar’ tidak dihilangkan, tetapi tanda
baca sebelum konjungsi ‘agar’ di ganti dengan tanda koma (,). Hal ini didukung
dengan teori Ramlan (2005: 72) yang mengatakan bahwa dalam konjungsi ini
klausa bawahan menyatakan sesuatu yang diharapkan, yakni terlaksananya apa
yang disebutkan pada klausa inti berharap akan terlaksana atau dikerjakan apa yang
tersebut pada klausa bawahan. Dengan demikian kalimat di atas harus direvisi
menjadi “Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran membaca cepat di SMPN
3 Watukumpul, agar menumbuhkan minat baca pada siswa sehingga siswa dapat
memperoleh informasi secara cepat dan efektif.” Pemakaian konjungsi ‘agar’ pada
data (14) tidak tepat. Alasan pemakaian konjungsi ‘agar’ tidak tepat karena
digunakan pada awal kalimat, hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah penggunaan
kata hubung yang benar. Dengan demikian kalimat di atas harus direvisi menjadi
“hal ini menyebabkan kurangnya kebiasaan siswa dalam membuat sebuah tulisan,
agar menulis dirasa mudah harus sering kali melakukan kegiatan menulis.”
g. Kesalahan penggunaan konjungsi suboordinatif menyatakan penerang
(15) “Namun, membaca juga berperan dalam mengetahui berbagai macam
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang.” (AA, 2018)
Kalimat pada data (15) tidak tepat, alasan karena tidak digunakannya
konjungsi ‘yang’. Untuk memperjelas makna yang akan disampaikan, kalimat
tersebut perlu dilengkapi dengan konjungsi subordinatif atributif ‘yang’. Didukung
dengan teori Ramlan (2005:72) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan makna
penerang. Dengan demikian kalimat di atas harus direvisi menjadi “Namun,
membaca juga berperan dalam mengetahui berbagai macam kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.”
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h. Kesalahan penggunaan konjungsi suboordinatif menyatakan sebab
(16) “Pembelajaran keterampilan menulis memerlukan perhatian khusus dari
guru. Sebab keterampilan menulis merupakan salah satu pembelajaran
bahasa yang cukup rumit.” (KS/02; AD: 2016)
(17) “Siswa yang beminat dalam belajar akan terus tekun belajar berbeda dengan
siswa yang hanya menerima pelajaran. Karena tidak adanya dorongan minat
dalam dirinya.” (KS/18; YB, 2011)
Pemakaian konjungsi ‘sebab’ pada data (16) tidak tepat. Alasan pemakaian
konjungsi ‘sebab’ tidak tepat karena konjungsi tersebut digunakan pada awal
kalimat. Pemakaian kata hubung ‘sebab’ tidak bisa berpotensi pada posisi awal
kalimat, sehingga kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaidah pemakaian konjungsi
yang benar. Hal ini didukung dengan teori Ramlan (2005: 68) bahwa pemakaian
‘sebab’ tidak boleh ditempatkan pada awal kalimat. Konjungsi ‘sebab’ digunakan
untuk menghubungkan menyatakan penyebaban. Sebaiknya tanda baca titik (.)
sebelum konjungsi ‘sebab’ dihilangkan saja dan diganti tanda koma (,). Dengan
demikian kalimat di atas harus direvisi menjadi “Pembelajaran keterampilan
menulis memerlukan perhatian khusus dari guru, sebab keterampilan menulis
merupakan salah satu pembelajaran bahasa yang cukup rumit.”
Pemakaian konjungsi ‘karena’ pada data (17) tidak tepat. Alasan pemakaian
konjungsi ‘karena’ tidak tepat karena konjungsi tersebut digunakan pada awal
kalimat. Pemakaian kata hubung ‘karena’ pada awal kalimat tidak sesuai dengan
kaidah penggunaan kata hubung yang benar. Hal ini didukung dengan teori Ramlan
(2005:72) bahwa pemakaian ‘karena’ tidak boleh ditempatkan pada awal kalimat.
Kata hubung ‘karena’ merupakan kata hubung intrakalimat dan tidak bisa
digunakan untuk kata hubung antarkalimat. Konjungsi ‘karena’ untuk
menghubungkan menyatakan alasan yang berfungsi sebagai keterangan. Dengan
demikian kalimat di atas harus direvisi menjadi “Siswa yang beminat dalam belajar
akan terus tekun belajar berbeda dengan siswa yang hanya menerima pelajaran
karena tidak adanya dorongan minat dalam dirinya”.
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i. Kesalahan

penggunaan

konjungsi

suboordinatif

menyatakan

perbandingan
(18) “Seperti yang dikemukakan oleh Hamdani (2011: 82), bahwa untuk
mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran, guru harus menentukan
metode, media, atau alat yang bervariasi secara tepat.” (KS/07; SK, 2017)
Pemakaian konjungsi ‘seperti’ pada data (18) tidak tepat. Alasan pemakaian
konjungsi ‘seperti’ tidak tepat karena konjungsi tersebut digunakan pada awal
kalimat. Pemakaian konjungsi ‘seperti’ pada awal kalimat tidak sesuai dengan
kaidah penggunaan konjungsi yang benar. Hal ini didukung dengan teori Ramlan
bahwa pemakaian konjungsi ‘seperti’ tidak boleh digunakan pada awal kalimat.
Konjungsi tersebut merupakan konjungsi intrakalimat dan hanya berdistribusi di
tengah kalimat, sehingga tidak bisa digunakan untuk konjungsi antarkalimat.
Konjungsi ‘seperti’ merupakan yang menyatakan perbandingan. Dengan demikian
data di atas direvisi menjadi “Metode merupakan suatu cara yang dipakai untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan metode pembelajaran adalah
cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan
yang telah ditetapkan.”
j. Kesalahan penggunaan konjungsi suboordinatif menyatakan akibat
(19) “Minimal praktik menulis membuat siswa tidak terbiasa menulis. Sehingga
siswa tidak dapat menuangkan ide dan gagasan yang mereka miliki.” (KS/05;
AD, 2016)
(20) “(.….) tingkat kemampuan yang ada pada diri masing-masing). Maka,
masyarakat terutama siswa harus menanamkan niat yang tinggi pada dirinya
masing-masing.” (KS/14; YB, 2011)
(21) “Keterampilan menulis merupakan proses belajar yang memerlukan
ketekunan berlatih. Peserta didik harus dilatih dengan sungguh-sungguh
sehingga tujuan pembelajaran menulis dapat tercapai secara maksimal.”
(KS/11; AD, 2016)
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Pemakaian konjungsi ‘sehingga’ pada data (19) tidak tepat. Alasan
pemakaian konjungsi ‘sehingga’ tidak tepat karena konjungsi tersebut digunakan
pada awal kalimat. Hal ini didukung oleh teori Ramlan (2005:70) bahwa Konjungsi
“sehingga” merupakan konjungsi intrakalimat yang membentuk hubungan hasil
atau akibat antara dua klausa atau lebih, sehingga tidak bisa digunakan sebagai
konjungsi antarkalimat. Dengan demikian data di atas direvisi menjadi “Minimal
praktik menulis membuat siswa tidak terbiasa menulis, sehingga siswa tidak dapat
menuangkan ide dan gagasan yang mereka miliki.”
Pemakaian konjungsi ‘maka’ pada data (20) tidak tepat. Alasan pemakaian
konjungsi ‘maka’ tidak tepat karena konjungsi tersebut digunakan pada awal
kalimat. Data tersebut tidak sesuai dengan kaidah penggunaan konjungsi yang
benar. Konjungsi tersebut merupakan konjungsi intrakalimat dan hanya
berdistribusi di tengah kalimat, sehingga tidak bisa digunakan untuk konjungsi
antarkalimat. Dengan demikian data di atas direvisi menjadi “…. tingkat
kemampuan yang ada pada diri masing-masing, maka masyarakat terutama siswa
harus menanamkan niat yang tinggi pada dirinya masing-masing.”
Pemakaian konjungsi ‘sehingga’ pada data (21) tidak tepat. Alasan
pemakaian konjungsi ‘sehingga’ tidak tepat karena bagian-bagian yang
dihubungkan dalam kalimat ini bukan menyatakan akibat, lebih tepat jika
menggunakan konjungsi ‘agar’ yang berfungsi sebagai penanda hubungan harapan.
Dengan demikian data di atas direvisi menjadi Keterampilan menulis merupakan
proses belajar yang memerlukan ketekunan berlatih. Peserta didik harus dilatih
dengan sungguh-sungguh agar tujuan pembelajaran menulis dapat tercapai secara
maksimal.”
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C. Kesalahan Penggunaan Konjungsi Korelatif
(22) “Saya menikmati cerita dalam film ini bagus dan Lukman Sardi actor
maupun sutradara yang baik”. (VB, 2021)
Pemakaian konjungsi ‘baik…maupun’ pada data (22) tidak tepat. Alasan
pemakaian konjungsi ‘baik…maupun’ tidak tepat karena penggunaan konjungsi
‘baik…maupun’ yang terbalik dalam meletakkan kata maupun lebih dahulu
sebelum kata baik. Hal ini di dukung oleh teori dari Alwi dkk (2003:299) bahwa
“konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata,
frasa, atau klausa yang dihubungkan”. Dengan demikian data di atas direvisi
menjadi “Saya menikmati cerita film ini karena Lukman Sardi sangat baik sebagai
aktor maupun sutradara”.
4.3.2

Kesalahan Penggunaan Konjungsi Antarkalimat
Konjungsi antarkalimat yakni konjungsi yang menghubungkan satu kalimat

dengan kalimat yang lain. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu memulai satu
kalimat yang baru dan huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Konjungsikonjungsi tersebut berfungsi menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu yang
berbeda atau bertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat berikutnya.
Konjungsi antarkalimat yang ditemukan meliputi konjungsi namun, oleh karena
itu, akan tetapi, dan selain itu. Kemudian, peneliti menjelaskan satu per satu
kesalahan penggunaan konjungsi dalam latar belakang skripsi mahasiswa dari
berbagai perguruan tinggi, berikut adalah pemaparannya:
k) Kesalahan Penggunaan Konjungsi Namun
(23) “Bahasa ini menjadi bahasa utama yang digunakan untuk berkomunikasi
dengan orang lain namun selain bahasa ibu sering juga ditemui orang yang
mampu berkomunikasi dengan bahasa lain.” (KA/05; HH, 2021)
(24) “Ketersedian buku teks pada tingkat SMP sudah sangat beragam, namun
ketersediaan tersebut harus diseleksi dengan benar -benar agar siswa dalam
suatu sekolah dapat menguasai materi pembelajaran yang telah ditetapkan 3
pemerintah berdasarkan kurikulum yang sedang diterapkan. (KA/07; NH,
2014).”
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Pemakaian konjungsi ‘namun’ pada data (23) tidak tepat. Alasan pemakaian
konjungsi ‘namun’ tidak tepat karena konjungsi tersebut digunakan untuk
konjungsi intrakalimat. Hal ini didukung dengan teori Hasan Alwi bahwa
pemakaian konjungsi “namun” sebagai penghubung antar satu kalimat dengan
kalimat yang lain, sehingga tidak bisa digunakan untuk konjungsi intrakalimat
karena konjungsi ‘namun’ merupakan konjungsi antarkalimat. Konjungsi ‘namun’
diberi tanda baca titik (.) sehingga dapat membentuk kalimat baru. Dengan
demikian kalimat di atas harus direvisi menjadi “Bahasa ini menjadi bahasa utama
yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun, selain bahasa ibu
sering juga ditemui orang yang mampu berkomunikasi dengan Bahasa lain.”
Hal serupa ditemukan pada data (24) yakni penggunaan konjungsi ‘namun’
tidak tepat. Alasan pemakaian konjungsi ‘namun’ tidak tepat karena konjungsi
tersebut digunakan sebagai konjungsi intrakalimat. Pemakaian konjungsi tersebut
tidak sesuai dengan kaidah penggunaan konjungsi yang benar. Konjungsi ‘namun’
digunakan sebagai penghubung antar satu kalimat dengan kalimat yang lain,
sehingga tidak bisa digunakan untuk konjungsi intrakalimat karena konjungsi
‘namun’ merupakan konjungsi antarkalimat. Dengan demikian kalimat di atas harus
direvisi menjadi “Ketersedian buku teks pada tingkat SMP sudah sangat beragam.
Namun ketersediaan tersebut harus diseleksi dengan benar-benar agar siswa
dalam suatu sekolah dapat menguasai materi pembelajaran yang telah ditetapkan
3 pemerintah berdasarkan kurikulum yang sedang diterapkan”.
l) Kesalahan Penggunaan Konjungsi Oleh karena itu
(25) “Hal ini penting dilakukan mengingat menulis merupakan sarana untuk
mengembangkan intelektual peserta didik, oleh karena itu keterampilan
menulis peserta didik perlu ditingkatkan.” (KA/02; SK, 2017)
(26) “Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya mekanisme pertahanan diri,
seseorang akan merasa lebih tenang dalam menghadapi dunia yang dijalani
oleh karena itu, mekanisne pertahanan diri berperan penting dalam
kehidupan manusia, begitupun kehidupan para tokoh dalam novel.” (KA/03;
VB, 2021)
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Pemakaian konjungsi ‘oleh karena itu’ pada data (25) tidak tepat. Alasan
pemakaian konjungsi ‘oleh karena itu’ tidak tepat karena konjungsi tersebut
digunakan untuk konjungsi intrakalimat. Hal ini didukung dengan teori Hasan Alwi
bahwa konjungsi tersebut merupakan konjungsi antarkalimat yang digunakan
sebagai penghubung antar satu kalimat dengan kalimat yang lain, sehingga tidak
bisa digunakan untuk konjungsi intrakalimat. Dengan demikian kalimat di atas
harus direvisi menjadi “Hal ini penting dilakukan mengingat menulis merupakan
sarana untuk mengembangkan intelektual peserta didik. Oleh karena itu
keterampilan menulis peserta didik perlu ditingkatkan.”
Untuk pemakaian konjungsi ‘oleh karena itu’ pada data (26) tidak tepat,
terdapat kesalahan yakni pada penggunaan konjungsi “oleh karena itu” di tengah
kalimat. Penggunaan konjungsi “oleh karena itu” tidak sesuai dengan kaidah
penggunaan konjungsi yang benar. Konjungsi tersebut tidak bisa digunakan untuk
konjungsi intrakalimat, karena konjungsi tersebut adalah konjungsi antarkalimat
Dengan demikian kalimat di atas harus direvisi menjadi “Tidak dapat dipungkiri
bahwa dengan adanya mekanisme pertahanan diri, seseorang akan merasa lebih
tenang dalam menghadapi dunia yang dijalani. Oleh karena itu, mekanisne
pertahanan diri berperan penting dalam kehidupan manusia, begitupun kehidupan
para tokoh dalam novel”.
m) Kesalahan Penggunaan Konjungsi Akan tetapi
(27) (….). “Permasalahan psikis tokoh yang diungkapkan Freud sudah banyak
digunakan dalam penelitian sebelumnya akan tetapi, teori ini belum
digunakan dalam pengkajian novel Pesona karya Fakhrisina Amalia.”
(KA/04; VB, 2021)
(28) “Remaja berlomba-lomba menuliskan kata-kata indah nan puitis agar
disukai oleh banyak pengikutnya akan tetapi tidak semua remaja khususnya
siswa SMA mengetahui jenis gaya bahasa pada pilihan kata yang mereka
gunakan dalam puisi mereka” (KA/12; FD: 2022)
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Pemakaian konjungsi ‘akan tetapi’ pada data (27) tidak tepat. Alasan
pemakaian konjungsi ‘akan tetapi’ tidak tepat karena konjungsi tersebut digunakan
sebagai konjungsi intrakalimat. Konjungsi ‘akan tetapi’ merupakan konjungsi
antarkalimat, sebagai penghubung antar satu kalimat dengan kalimat yang lain,
sehingga tidak bisa digunakan untuk konjungsi intrakalimat. Sebaiknya kalimat
diakhiri dengan tanda titik (.) setelah kata sebelumnya, dan dibentuklah kalimat
baru dari konjungsi “akan tetapi”. Dengan demikian data di atas direvisi menjadi
“Permasalahan psikis tokoh yang diungkapkan Freud sudah banyak digunakan
dalam penelitian sebelumnya. Akan tetapi, teori ini belum digunakan dalam
pengkajian novel Pesona karya Fakhrisina Amalia.”
Kasus serupa terlihat pada data (28) yakni penggunaan konjungsi “akan
tetapi”. Konjungsi tersebut tidak tepat karena merupakan konjungsi antarkalimat,
sebagai penghubung antar satu kalimat dengan kalimat yang lain, sehingga tidak
bisa digunakan untuk konjungsi intrakalimat. Dengan demikian data di atas direvisi
menjadi “Remaja berlomba-lomba menuliskan kata-kata indah nan puitis agar
disukai oleh banyak pengikutnya. Akan tetapi, tidak semua remaja khususnya siswa
SMA mengetahui jenis gaya bahasa pada pilihan kata yang mereka gunakan dalam
puisi mereka.”
n) Kesalahan Penggunaan Konjungsi Selain itu
(29) “Secara singkat, dapat dikatakan bahwa orang yang senang membaca akan
terus mengalami peningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka,
sedangkan orang yang malas membaca tentu saja akan mengalami hal yang
sebaliknya, selain itu orang yang malas membaca akan berkurang
produktifitasnya dalam hal menghasilkan karya, hal ini disebabkan oleh
kurangnya informasi yang didapat.” (RO,2017)
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Pemakaian konjungsi ‘selain itu’ pada data (29) tidak tepat. Alasan
pemakaian konjungsi ‘selain itu’ tidak tepat karena penggunaan konjungsi “selain
itu” yang berposisi di tengah kalimat tidak sesuai dengan kaidah penggunaan
konjungsi yang benar. Konjungsi “selain itu” merupakan konjungsi antarkalimat
dan tidak bisa digunakan untuk konjungsi intrakalimat. Dengan demikian data di
atas direvisi “Secara singkat, dapat dikatakan bahwa orang yang senang membaca
akan terus mengalami peningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka,
sedangkan orang yang malas membaca tentu saja akan mengalami hal yang
sebaliknya. Selain itu orang yang malas membaca akan berkurang produktifitasnya
dalam hal menghasilkan karya, hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang
didapat.”
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BAB V
PENUTUP
Pada bab ini, peneliti menjabarkan dua subab. Subab tersebut yaitu simpulan dan
saran. Subab pertama adalah simpulan atau ringkasan dari keseluruhan analisis data
yang telah dilakukan. Subab dua adalah saran untuk penelitian selanjutnya yang
memiliki bidang yang sama dengan penelitian ini.
5.1 Kesimpulan
Pada penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Pemakaian Konjungsi
pada Bagian Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia, peneliti memaparkan dua aspek yang menjadi fokus
dalam penelitian ini. Aspek yang pertama adalah jenis kesalahan pemakaian
konjungsi intrakalimat pada bagian latar belakang skripsi mahasiswa program studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aspek kedua jenis kesalahan pemakaian
konjungsi antarkalimat pada bagian latar belakang skripsi mahasiswa program studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Kesalahan pemakaian konjungsi intrakalimat yang ditemukan pada bagian
latar belakang skripsi mahasiswa terdapat 3 jenis. Jenis-jenis tersebut adalah
konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif dan konjungsi korelatif. Peneliti
menemukan kesalahan pemakaian konjungsi koordinatif meliputi (1) kesalahan
pemakaian konjungsi dan dan serta yang ditempatkan di awal kalimat. (2)
Kesalahan pemakaian konjungsi atau yang digunakan untuk menyatakan
penambahan. (3) Kesalahan pemakaian konjungsi sedangkan dan padahal yang
ditempatkan di awal kalimat. (4) Kesalahan pemakaian konjungsi terus dalam
ragam resmi. Untuk kesalahan pemakaian konjungsi suboordinatif meliputi (1)
kesalahan pemakaian konjungsi bahwa yang ditempatkan di awal kalimat. (2)
Kesalahan pemakaian konjungsi agar, dan agar supaya yang ditempatkan di awal
kalimat. (3) Kesalahan pemakaian konjungsi yang menyatakan penerang yakni
yang, (4) kesalahan pemakaian konjungsi karena dan sebab yang ditempatkan di
awal kalimat, (5) kesalahan pemakaian konjungsi yang menyatakan perbandingan
71
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yakni seperti yang ditempatkan di awal kalimat dan (6) kesalahan pemakaian
konjungsi sehingga dan maka yang ditempatkan di awal kalimat. Pada konjungsi
korelatif yakni kesalahan pemakaian konjungsi baik…maupun karena yang
terbalik.
Hasil temuan untuk permasalahan yang kedua terkait dengan konjungsi
antarkalimat ditemukan dua kesalahan konjungsi meliputi, (1) kesalahan
pemakaian konjungsi yang menyatakan pertentangan yang mencakup namun, akan
tetapi, dan selain itu yang ditempatkan di dalam kalimat. (2) Kesalahan pemakaian
konjungsi yang menyatakan akibat yakni oleh karena itu ditempatkan di dalam
kalimat.
5.2 Saran
Berdarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran
yang dapat digunakan agar penelitian serupa dapat menjadi lebih baik, berikut saran
dari peneliti:
1. Penelitian tentang kesalahan penggunaan konjungsi pada bagian latar
belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi penelitian
berikutnya untuk meneliti konjungsi koordinatif dan subkoordinatif dengan
kajian yang berbeda seperti tataran wacana untuk digali lebih mendalam.
2. Penelitian ini mengambil topik jenis kesalahan penggunaan konjungsi pada
bagian latar belakang skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia. Peneliti berharap adanya penelitian serupa dengan
objek dan sumber yang berbeda sehingga pemahaman mengenai kesalahan
penggunaan konjungsi dapat lebih mendalam.
3. Adanya penelitian ini, peneliti berharap muncul penelitian baru terkait
penggunaan kohesi dan koherensi pada skripsi mahasiswa, sehingga
didapatkan skripsi yang berkualitas. Selain itu, mendapatkan gambaran
tentang penggunaan kohesi dan koherensi, karena mengingat sedikitnya
penelitian mengenai kohesi dan koherensi pada skripsi mahasiswa.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Permohonan Triangulator

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 2 Triangulasi Data
DATA PENELITIAN
ANALISIS KESALAHAN KONJUNGSI PADA BAGIAN LATAR BELAKANG SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
Oleh: Lucia Desy Puspitasari Pembimbing:
Dr. Yuliana Setyaningsih, M.Pd.
Petunjuk Triangulasi:
1. Triangulator memberikan tanda centang (√) pada kolom ya/tidak untuk menggambarkan penilaian Anda.
2. Berilah catatan pada kolom komentar untuk membantu kebenaran dan hasil analisis.
3. Setelah mengisi tabulasi data, triangulator dimohon untuk membubuhkan tanda tangan dibagian akhir.
Keterangan:
Ada beberapa kode yang digunakan dalam tabulasi data berikut. Kode tersebut dibagi menjadi dua untuk konjungsi intrakalimat dan
konjungsi antarkalimat. Berikut adalah kode untuk konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Berikut adalah kode untuk
KK = Konjungsi Koordinatif

KO = Konjungsi Korelatif

KS = Konjungsi Subordinatif

KA = Konjungsi Antarkalimat
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