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ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN KONJUNGSI SUBORDINATIF  

PADA PENYAMPAIAN CERITA PRIBADI ANAK KELAS V DI SD KUNTI ANDONG 

BOYOLALI 

 

 

Etik Fatmawati, A 310 080 122, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiayah Suraktra,  

2012. 84 halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk-bentuk konjungsi subordinatif, 

memaparkan pola konjungsi subordinatif, serta mendeskripsikan hubungan makna konjungsi 

subordinatif yang terdapat dalam penyampaian cerita pribadi anak kelas V SD Kunti, Andong 

Boyolali.Objek dan data dalam penelitian ini berupa konjungsi subordinatif yang terdapat dalam 

penyampaian cerita pribadi anak kelas V SD Kunti, Andong Boyolali.Sumber penelitian ini 

didapat dari penyampaian cerita pribadi anak kelas V SD Kunti, Andong Boyolali.Teknik 

analisis datanya menggunakan teknik catat dan rekam. 

Hasil penelitian menemukan tujuh jenis bentuk konjungsi subordinatif, diantaranya 

konjungsi subordinatif penyebaban, konjungsi subordinatif persyaratan, konjunsi subordinatif 

tujuan, konjungsi subordinatif penyuguhan, konjungsi subordinatif kesewaktuan, konjungsi 

subordinatif pengakibatan, dan konjungsi subordinatif perbandingan.Pola konjungsi subordinatif 

terdiri dari dua macam, yaitu konsisten di awal kalimat dan konsisten di tengah kalimat. 

Hubungan makna kanjungsi subordinatif terdapat 14 macam, yaitu konjungsi subordinatif  yang 

menyatakan hubungan makna isi, konjungsi subordinatif  yang menyatakan hubungan makna 

penerangan,konjungsi subordinatif  yang menyatakan hubungan makna penjumlahan,  konjungsi 

subordinatif  yang menyatakan hubungan makna pengandaian,konjungsi subordinatif  yang 

menyatakan hubungan makna perbandingan,  konjungsi subordinatif  yang menyatakan 

hubungan makna akibat, konjungsi subordinatif  yang menyatakan hubungan makna syarat, 

konjungsi subordinatif  yang menyatakan hubungan makna sebab, konjungsi subordinatif  yang 

menyatakan hubungan makna cara, konjungsi subordinatif  yang menyatakan hubungan makna, 

penyertaan, konjungsi subordinatif  yang menyatakan hubungan makna waktu, konjungsi 

subordinatif  yang menyatakan hubungan makna tidak bersyarat, dan konjungsi subordinatif  

yang menyatakan hubungan makna kegunaan. 
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh 

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri 

Kridalaksana (dalam Syafyahya dan Aslinda, 2007:1). Bahasa memegang berperan 

penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana komunikasi. Setiap anggota 

masyarakat dan komunitas tertentu selalu terlibat dalam komunikasi, baik bertindak 

sebagai komunikator (pembicara atau penulis) maupun sebagai komunikan (mitra-

bicara, penyimak, atau pembaca). Peristiwa komunikasi yang berlangsung menjadi 

tempat untuk mengungkapkan ide, gagasan, isi pikiran, maksud, realitas, dan 

sebagainya. Dengan demikian, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk 

menyampaikan pesan atau maksud pembicara kepada pendengar. Bahasa menjadi 

salah satu media yang paling penting dalam komunikasi baik secara lisan maupun 

tulis. 

Tata bahasa merupakan suatu himpunan dari patokan-patokan dalam stuktur 

bahasa.Stuktur bahasa itu meliputi bidang-bidang tata bunyi, tata bentuk, tata kata, 

dan tata kalimat serta tata makna. Dengan kata lain bahasa meliputi bidang-bidang 

fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sumarlam(2008:32) mengemukakan bahwa kata 

penghubung atau konjungsi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan 

dengan cara menghubungkan unsur yang satu dangan unsur yang kain. Dengan kata 

lain kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata 

dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Dari pengertian 

tersebut, maka kata penghubung sangatlah diperlukan untuk memperjelas kalimat, 

karena kata penghubung merupakan rambu-rambu bahasa yang berpengaruh dalam 



pembuatan kalimat. Suatu kalimat akan sulit dimengerti jika di dalamnya  tidak 

dibubuhi kata penghubung. 

Salah satu jenis konjungsi adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif 

dalam bahasa Indonesia yang berfungsi menghubungkan satuan lingual yang satu 

dengan satuan lingual yang lainnya yang tidak sederajat. Kehadiran konjungsi 

subordinatif di dalam kontruksi sintaksis selalu berada di dalam klausa terikat yang 

menduduki klausa anak pada sebuah kalimat. Keberadaannya pada sebuah kontruksi 

dapat berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. 

Contohnya sebagai berikut. 

1. Alfi sangat sedih sebab dia tidak diperbolehkan ikut pergi ke Jakarta oleh 

kedua kakaknya. 

2. Saya tertawa terbahak-bahak, ketika melihat adikku jatuh dari sepeda.  

Induk kalimat   anakkalimat  

Data pada (1) Subordinator sebab menyatakan makna sebab.Artinya 

unsurkalimat yang berada di belakang kata sebab merupakan kata sebab dari kata 

sedih.Data pada (2) Kalimat di atas, anak kalimat terletak di akhir dengan penanda 

konjungsi ketika.Sementara induk atau inti kalimatnya berada di awal kalimat. 

Contoh di atas dapat membuktikan bahwa dalam penyampaian cerita pribadi anak 

terdapat konjungsi subordinatif.Peneliti mengadakan penelitian di SD Kunti.karena 

SD Kunti sebagai model atau percontohan dalam pengembangan kualitas pendidikan 

dan pembelajaran serta sebagai pusat sumber belajar bersama dan inovasi 

penyelenggaraan pendidikan. Alasan peneliti mengambil siswa kelas V, karena siswa 

kelas V ini masih memerlukan pengetahuan dan wacana yang lebih luas tentang 

menggunakan kata penghubung yang nantinya dapat diteruskan ke jenjang 



pendidikan yang lebih tinggi. Ada tiga masalah yang perlu dibahas dalam penelitian 

ini, yaitu bagaimanakah bentuk, pola, dan hubungan makana konjungsi subordinatif 

yang terdapat dalam penyampaian cerita pribadi anak kelas V di SD Kunti Andong 

Boyolali.  

Tujuan yang di capai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk 

konjungsi subordinatif, mendeskripsikan pola konjungsi subordinatif, dan 

memaparkan hubungan makna konjungsi subordinatif yang terdapat dalam 

penyampaian cerita pribadi anak kelas V di SD Kunti Andong Boyolali. Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat. Secara teoretis manfaat penelitian adalah memberi 

pengetahuan terhadap studi tentang konjungsi subordinatif, dapat digunakan sebagai 

bahan pengajaran bahasa di sekolah dan dapat menambah wawasan tentang 

kebahasaan dan dapat menambah informasi tentang penggunaan konjungsi khususnya 

jenis subordinatif sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SD Kunti khususnya kelas V. Sekolah ini 

terletak di Desa Kunti Kecamatan Andong  Kabupaten Boyolali kode pos 57384. 

Waktu penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan sejak persiapan sampai 

dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan kurang lebih 

delapan bulan, yaitu mulai bulan Februari 2012 sampai bulan Oktober 2012. 

Namun, penelitian yang akan diteliti ini tidak tertutup kemungkinan akan 

diperpanjang atau dipersingkat.  



 

2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian adalah apa yang menjadi perhatian suatu peneliti 

(Arikunto, 2000 : 99). Objek Dalam penelitian ini adalah konjungsi subordinatif 

pada cerita anak kelas V di SD Kunti Andong Boyolali. 

3. Jenis dan Strategi Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskrptif kualitatif 

yang bersifat deskriptif.Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting 

untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang di teliti 

(Syamsuddin, 2009:74).Penlitian ini berusaha untuk mendeskripsikan data-data 

kebahasaan terutama mengenai tuturan-tuturan sebagaimana adanya, sehingga 

menghasilkan penapsiran yang objektif. 

4. Data dan Sumber Data 

 Data pada dasarnya adalah bahan mentah yang dikumpulkan peneliti dari 

dunia yang dipelajarinya (Sutopo 2002:3). Data dalam penelitian ini berupa 

konjungsi subordinatif pada penyampaian cerita  pribadi anak kelas V di SD 

Kunti Andong Boyolali. Sumber data adalah sumber dari mana data dapat 

diperoleh (Arikunto, 2006:129). Sumber data pada penelitian ini berupa rekaman  

cerita anak kelas V di SD Kunti Andong Boyolali. 

5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode simak dengan teknik catat dan rekam. Metode simak 

merupakan metode untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara 



menyimak penggunaan bahasa. Teknik catat yaitu mencatat bebrapa bentuk yang 

relevan bagi penelitiannya.Sedangkan teknik rekam yaitu teknik yang dilakukan 

dengan merekam penggunaan bahasa (Mahsun, 2007:132-133). Instrumen 

pengumpulan data dalam pnelitian ini berupa alat perekam yang akan digunakan 

untuk merekam cerita anak kelas V di SD Kunti Andong Boyolali. 

6. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian ini adalah rangkuman terhadap kegiatan dari awal 

hingga akhir. Tahap penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. pengumpulan data, 

b. analisis data, meliputi: menganalisis cerita anak kelas V SD yang 

mengandung konjungsi subordinatif dan menulis kesimpulan akhir dari hasil 

analisis, dan 

c. menyusun laporan penelitian, yaitu menyusun laporan lengkap, meneliti kesatuan 

laporan, dan memperbanyak laporan. 

 

C. HASIL PENELITIAN  

Konjungsi disebut juga sebagai kata sambung atau kata penghubung.Kata 

penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, atau 

antar paragrap. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah 

kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat berada di awal kalimat dan 

penghubung antar paragrap berada di awal paragrap. 

Hubungan antara konjungsi subordinatif dengan penyampaian cerita pribadi anak 

kelas V SD Kunti Andong Boyolali adalah bahwasanya cerita tersebut ditemukan 



tujuh konjungsi subordinatif. Ketujuh konjungsi subordinatif tersebut antara lain, 

konjungsi subordinatif penyebaban, konjungsi subordinatif persyaratan, konjunsi 

subordinatif tujuan, konjungsi subordinatif penyuguhan, konjungsi subordinatif 

kesewaktuan, konjungsi subordinatif pengakibatan, dan konjungsi subordinatif 

perbandingan. 

Pola kalimat konjungsi subordinatif dalam penyampaian cerita pribadi anak kelas 

V SD Kunti Andong Boyolali pada konjungsi subordinatif penyebaban dengan 

penanda karena ada dua posisi yaitu konsisten posisi pada awal kalimat dan konsisten 

pada tengah kalimat, sedangkan dengan penanda sebab ada satu posisi yaitu konsisten 

pada tengah kalimat, konjungsi subordinatif persyaratan dengan penanda kalau ada 

satu posisi yaitu konsisten posisi pada awal kalimat, dengan penanda jika ada satu 

posisi yaitu konsisten pada awal kalimat, dan dengan penanda seandainya ada satu 

posisi yaitu konsisten pada awal kalimat, konjungsi subordinatif penyuguhan dengan 

penanda meskipun ada satu posisi yaitu konsisten posisi pada awal kalimat dan 

penanda walaupun ada satu posisi yaitu konsisten pada awal kalimat,  konjungsi 

subordinatif kesewaktuan penanda ketika ada satu posisi yaitu konsisten posisi pada 

awal kalimat, dengan penanda waktu ada satu posisi yaitu konsisten pada awal 

kalimat, dengan penanda sewaktu ada satu posisi yaitu konsisten pada tengah  

kalimat, dengan penanda saat ada satu posisi yaitu konsisten pada awal kalimat, 

dengan penanda sebelum ada satu posisi yaitu konsisten pada awal kalimat, dan 

dengan penanda setelah ada satu posisi yaitu konsisten pada awal kalimat, konjungsi 

subordinatif pengakibatan dengan penanda sampai ada satu posisi yaitu konsisten 

posisi pada tengah kalimat, dengan penanda hingga ada satu posisi yaitu konsisten 



pada tengah kalimat, dan dengan penanda sehingga ada satu posisi yaitu konsisten 

pada tengah  kalimat, sedangkan pada konjungsi subordinatif perbandingan, dengan 

penanda seperti ada satu posisi yaitu konsisten posisi pada tengah kalimat dan 

penanda sebagai ada satu posisi yaitu konsisten pada tengah kalimat. 

Hubungan makna konjungsi subordinatif dalam penelitian ini yang dominan 

adalah konjungsi subordinatif yang menyatakan makna waktu yaitu dengan 37 data. 

Dari penelitian tersebut untuk menyatakan konjungsi subordinatif  yang menyatakan 

hubungan makna isi dengan penanda dalam dan kalau,  untuk menyatakan hubungan 

penerang dengan penanda yaitu, untuk menyatakan hubungan makna harapan dengan 

penanda agar, supaya, mudah-mudahan, dan semoga, untuk menyatakan hubungan 

makna penjumlahan  dengan penanda selain, untuk menyatakan hubungan makna 

pengandaian dengan penanda seandainya, untuk menyatakan hubungan makna 

perbandingan dengan penanda seperti, untuk menyatakan makna hubungan akibat 

dengan penanda hingga, sampai,dan sehingga, untuk menyatakan hubungan syarat 

dengan penanda jika dan kalau, untuk menyatakan hubungan makna sebab dengan 

penanda karena dan sebab, untuk menyatakan hubungan makna cara dengan penanda 

dengan, untuk menyatakan makna penyertaan dengan penanda sambil, untuk 

menyatakan hubungan makna waktu dengan penanda ketika, saat, sedang, setelah, 

selesai, sebelum, sewaktu, dan waktu, untuk menyatakan hubungan makna tidak 

bersyarat dengan penanda meskipun dan walaupun, sedangkan untuk menyatakan 

hubungan makna kegunaan dengan penanda untuk. 

 

 



D. KESIMPULAN 

Dalam penyampaian cerita pribadi anak kelas V SD Kunti Andong Boyolali 

tersebut untuk menyatakan penyebaban, siswa memilih penanda karena dan sebab, 

untuk menyatakan persyaratan dengan menggunakan penanda kalau, jika dan 

seandainya, untuk menyatakan tujuan menggunakan penanda untuk, agar, dan supaya, 

untuk menyatakan penyuguhan menggunakan penanda meskipun dan walaupun, 

untuk menyatakan kesewaktuan menggunakan penanda ketika, waktu, sewaktu, saat, 

sebelum, dan setelah, untuk menyatakan pengakibatan menggunakan penanda 

sampai, hingga, dan sehingga, dan untuk menyatakan perbandingan menggunakan 

penanda seperti dan sebagai bentuk konjungsi subordinatif yang dominan adalah 

konjungsi subordinatif kesewaktuan. 

Pola kalimat konjungsi subordinatif dalam penyampaian cerita pribadi anak kelas 

V SD Kunti Andong Boyolali yang dominan adalah anak kalimat berada di awal 

kalimat sehingga konsisten berposisi di awal  kalimat.  Pola konjungsi yang dominan 

konsisten berposisi di akhir kalimat adalah konjungsi subordinatif  kesewaktuan  

dengan 40 data. 

Hubungan makna konjungsi subordikatif dalam karangan siswa kelas V SD Kunti 

Andong Boyolali terdiri dari konjungsi subordinatif  yang menyatakan hubungan 

makna isi, menyatakan hubungan makna penerangan, menyatakan hubungan makna 

penjumlahan, menyatakan hubungan makna pengandaian, menyatakan hubungan 

makna perbandingan, menyatakan hubungan makna akibat, menyatakan hubungan 

makna syarat, menyatakan hubungan makna sebab, menyatakan hubungan makna 

cara, menyatakan hubungan makna, penyertaan, menyatakan hubungan makna waktu, 



menyatakan hubungan makna tidak bersyarat, dan menyatakan hubungan makna 

kegunaan.Hubungan makna konjungsi subordinatif yang dominan adalah konjungsi 

subordinatif yang menyatakan hubungan makna waktu. 
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