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TRANSFORMASI RAPATAN  PADA RUBRIK OPINI 

DI SURAT KABAR JOGLOSEMAR EDISI 17-18 APRIL 2012 

(TINJAUAN SINTAKSIS) 

 

ABSTRAK 
 

Nasir Ichwan Nurhidayat, A 310 080 037, Markhamah dan Harun Joko Prayitno 

Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis wujud kalimat transformasi 

rapatan pada rubrik opini di surat kabar Joglosemar edisi 17-18 April 2012 

berdasarkan partikel perapatnya dan 2) memaparkan frekuensi transformasi 

rapatan yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar Joglosemar edisi 17-18 

April 2012.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik simak dan catat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif. Data dianalisis dengan metode agih yaitu, teknik baca 

markah (BM). Hasil penelitian menyatakan adanya wujud kalimat transformasi 

rapatan. Wujud Transformasi Rapatan dalam rubrik Opini di surat kabar 

Joglosemar edisi 17-18 April 2012 yaitu:  a) Transformasi rapatan aditif  ditandai 

dengan perapat dan dan serta. b) Transformasi rapatan pilihan-perbandingan 

ditandai dengan perapat lebih baik......daripada. c) Transformasi rapatan syaratan 

ditandai dengan perapat jika. d) Transformasi rapatan tujuan ditandai dengan 

perapat agar. e) Transformasi rapatan waktu ditandai dengan perapat waktu, sejak, 

ketika, dan sebelum. f) Transformasi rapatan kontras ditandai dengan perapat 

tetapi dan namun. g) Transformasi rapatan tegasan ditandai dengan perapat 

bahkan. h) Transformasi rapatan sebaban ditandai dengan perapat karena. i) 

Transformasi rapatan alternatif ditandai dengan perapat atau. k) Transformasi 

rapatan hasilan ditandai dengan perapat sampai dan sehingga. l) Transformasi 

rapatan sandingan ditandai dengan perapat sebagai dan seperti.  

 

Kata Kunci: transformasi rapatan, analisis kalimat, rubrik  opini  
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A. PENDAHULUAN 

Menurut Wibowo (2001: 3) bahasa adalah sistem simbol bunyi 

bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbitrer 

dan kovensional yang dipakai melahirkan perasaan dan pikiran. Terkait 

dengan bahasanya terdapat kaidah kebahasaan yang perlu ditaati termasuk 

didalam kaidah kebahasaan ini adalah kaidah fonologi, morfologi, sintaksis, 

dan semantik yang berlaku pada bahasa yang dipilihnya sebagai alat untuk 

berkomunikasi (Markhamah, 2010: 2). 

Penelitian ini yang dikaji adalah masalah kaidah sintaksis khususnya 

kalimat transformasi. Menurut Markhamah (2010: 26) kalimat transformasi 

adalah kalimat yang sudah mengalami perubahan dari kalimat dasar atau 

kalimat inti. Secara garis besar kalimat transformasi terbagi menjadi empat 

kelompok transformasi tunggal, transformasi sematan, transformasi rapatan, 

dan tranformasi fokus. Menurut Ramlan (dalam Markhamah, 2009: 5) 

sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk 

wacana, kalimat, klausa, frase, berbeda dengan morfologi yang membicarakan 

seluk-beluk kata dan morfem. 

Dalam analisis ini ada 11 macam wujud kalimat transformasi 

berdasarkan partikel perapatnya, yaitu kalimat rapatan aditif, kalimat rapatan 

pilihan-perbandingan, kalimat rapatan tujuan, kalimat rapatan syaratan, 

kalimat rapatan kontras, kalimat rapatan sebaban, kalimat rapatan sandingan, 

kalimat rapatan waktu, kalimat rapatan tegasan, kalimat rapatan hasilan, dan 

kalimat rapatan  alternatif.   

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Menganalisis 

wujud kalimat transformasi rapatan pada rubrik opini di surat kabar 

Joglosemar edisi 17-18 April 2012 berdasarkan partikel perapatnya. 2) 

Memaparkan frekuensi transformasi rapatan yang terdapat pada rubrik opini di 

surat kabar Joglosemar edisi 17-18 April 2012. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat secara teori dan manfaat praktis. 1) Manfaat 

Teoretis: menambah pengetahuan mengenai kajian sintaksis khususnya 

tentang kalimat transformasi rapatan. 2) Manfaat Praktis: menambah wawasan 
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bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian 

berikutnya. 

Pada penelitian yang relevan ini ditunjukkan penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Setiyanto (2000) dalam jurnal 

Kajian Linguistik dan Sastra berjudul “Kalimat Beruas dalam Bahasa Jawa: 

Deskripsi Fenomena Kesintaksisan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

kalimat beruas dalam bahasa jawa merupakan kalimat turunan yang diperoleh 

melalui proses transformasi tertentu. Teknik tranformasi itu diantaranaya ialah 

dengan pengedepanan, penambahan atau penghilanagan. Secara umum, 

transformasi “perluasan” diterapakan untuk memberikan pemfokusan atau 

penyituasian. Proses pemfokusan menghasilkan penonjolan pada salah satu 

unsur kalimat; proses penyituasian menghasilkan objektifitas tuturan. Makna 

pemfokusan lazim terjadi pada perluasan yang menghasilkan kb bergatra 

klausa buntung. Makna keobjektifan lazim terjadi pada perluasan yang 

menghasilkan kb gatra verbal.  

Penelitian “Kontaminasi dalam Berita Politik Surat Kabar Solopos 

edisi Oktober-November Tahun 2009” oleh Ninuk Kristanti (2010). Hasil 

penelitian  ini antara lain: Pertama, kontaminasi bahasa dalam berita politik 

harian Solopos. Kontaminasi ini meliputi: (a) kontaminasi dalam penggunaan 

kata penghubung, (b) kontaminasi dalam penggunaan dua bentuk kata dalam 

pengertian yang sama dalam satu susunan kalimat, dan (c) kontaminasi dalam 

susunan kata. Kedua, penggunaan bahasa asing dalam berita politik harian 

Solopos edisi Oktober-November 2009, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semua menggunakan bahasa inggris. Ketiga, penggunaan bahasa daerah dalam 

berita plitik harian Solopos edisi Oktober-November, menunjukkan bahwa 

semuanya menggunakan bahasa Jawa.  

Penelitian yang berjudul “Analisis Kohesi Gramatikal pada Wacana 

Lha Dalah dalam Surat Kabar Harian Joglosemar edisi Bulan September 

2010” telah dilakukan oleh Rianto (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan 

kohesi gramatikal yang terdapat dalam wacana humor “Lha Dalah” yakni 

referensi persona I bentuk tunggal maupun jamak dengan wujud ku baik lekat 
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kanan maupun kiri, aku, saya, kita, dan kami, referensi persona II bentuk 

tunggal maupun jamak dengan wujud kau lekat kiri, mu lekat kanan, kamu 

semua, kalian, dan kalian semua, persona III bentuk tunggal maupun jamak 

dengan wujud di lekat kiri dan lekat kanan nya, ia, di, beliau, mereka, mereka 

semua, subtitusi nomina, verba, frasa, klausa, substitusi, elipsis, dan 

konjungsi.  

Dari kohesi gramatikal tersebut kohesi yang dominan muncul secara 

berurutan ialah referensi sebanyak 209 data dengan rincian referensi PP I 34 

data, PP II 21 data, PP III 69 data, PDW 39 data, PDT 34 data, dan komparatif 

12 data, konjungsi sebanyak 174 data dengan rincian temporal 18 data, aditif 

41 data, pertentangan 25 data, syarat 15 data, cara 34 data, eksesif 4 data, 

kaualitas 17 data, optatif 2 data, sekuensial 5 data, konsesif 10 data, alternatif 

4 data, substitusi 26 data dengan rincian substitusi nomina 7 data, verba 5 

data, frasal 11 data, klausal 3 data, dan terakhir elipsis 11 data 

Penelitian Abdul Muis Ba’dulu (2012) berjudul “Struktur Sintaksis 

Bahasa Mandar”. Hasil penelitian ini berupa seperangkat deskripsi tentang 

struktur sintaksis bahasa Mandar yang meliputi struktur kalimat, struktur 

frasa, struktur leksikon, dan struktur transformasi. Struktur kalimat dan 

struktur frasa dideskripsikan melalui struktur frasa. Struktur leksikon 

dideskripsikan melalui kaidah kelimpahan pembentukan kata dan kaidah 

kelimpahan subkategori. Adapun struktur transformasi dideskripsikan melalui 

kaidah transformasi yang meliputi kaidah pemindahan, pelepasan, 

penggantian, penambahan. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Objek atau sasaran dalam penelitian ini adalah wujud dan 

frekuensi transformasi rapatan pada rubrik opini di surat kabar Joglosemar 

edisi 17-18 April 2012.Data dalam penelitian ini adalah kalimat transformasi 

yang menggunakan partikel perapat/penghubung rapatan yang terdapat dalam 

rubrik opini Data dalam penelitian ini mempunyai sumber yang jelas dan pasti 
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yaitu rubrik opini di surat kabar Joglosemar  edisi 17-18 April 2012. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak 

dan catat.Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data untuk 

menguji keabsahan data yang diperoleh. 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi dan 

mengelompokkan data (Mahsun, 2011: 253). Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan metode agih. Metode agih adalah metode yang alat 

penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 

15).Teknik yang dipakai yaitu teknik baca markah (BM). Teknik baca markah 

maksudnya pemarkah itu menunjukkan kejatian satuan lingual atau identitas 

konstituen tertentu dan kemampuan menentukan kejatian yang dimaksud. 

Penelitian ini menggunakan metode penyajian informal dalam penulisannya. 

Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa 

(Sudaryanto, 1993: 145). 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Rubrik Opini di Surat Kabar Joglosemar  

Rubrik opini yang terdapat dalam media massa cetak atau surat 

kabar Joglosemar ini berisi mengenai pendapat-pendapat atau aspirasi dari 

masyarakat mengenai berbagai macam hal. Kritikan-kritikan dari 

masyarakat yang diungkapkan dalam rubrik ini bervariasi, mulai dari 

masalah pendidikan, ekonomi, dan politik. Hal yang disoroti dalam rubrik 

ini mayoritas tentang kritik masyarakat terhadap pemerintahan yang 

tengah berjalan.  

Masalah pendidikan juga banyak menjadi perbincangan di 

kalangan masyarakat dalam rubrik opini. Melalui rubrik satu halaman ini 

masyarakat dapat terbantu untuk menyalurkan aspirasi mereka dengan 

harapan pemerintah mau mendengarkan kritikan dan saran yang sudah 

mereka kemukakan dalam tulisannya. Dalam rubrik ini banyak data yang 

mengandung transformasi rapatan sehingga peneliti mengkajinya. 
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2. Wujud Kalimat Transformasi Rapatan berdasarkan Partikel 

Perapatnya 

Samsuri (dalam Markhamah, 2010: 26) menyatakan bahwa kalimat 

transformasi rapatan adalah kalimat yang merapatkan kalimat (dasar) yang 

satu ke kalimat (dasar) yang lain. Dalam analisis ini ada 11 macam wujud 

kalimat transformasi berdasarkan partikel perapatnya, yaitu kalimat 

rapatan aditif, kalimat rapatan pilihan-perbandingan, kalimat rapatan 

tujuan, kalimat rapatan syaratan, kalimat rapatan kontras, kalimat rapatan 

sebaban, kalimat rapatan sandingan, kalimat rapatan waktu, kalimat 

rapatan tegasan, kalimat rapatan hasilan, dan kalimat rapatan  alternatif.   

a. Transformasi Rapatan Aditif 

Kalimat rapatan yang merupakan hasil turunan dengan merapatkan 

kalimat satu ke kalimat yang lain akan disebutkan menurut pengertian 

perapat yang dipakainya. Misalnya kata-kata dan dan serta disebut 

kalimat rapatan aditif. Contoh:  

(1.a) “Investor masih enggan menggelontorkan uangnya untuk turut 

berbisnis    dan membangun perekonomian di Solo bagian utara 

ini.” (Data 1) 

Kalimat rapatan di atas berasal dari klausa (1.a1) dan (1.a2) 

kemudian dirapatkan dengan perapat dan. 

(1.a1) Investor masih enggan menggelontorkan uangnya untuk 

turut berbisnis.  

(1.a2) Investor masih enggan menggelontorkan uangnya untuk  

membangun perekonomian di Solo bagian utara ini. 

b. Transformasi Rapatan Pilihan-perbandingan 

Terdapat makna pilihan, tetapi ada unsur perbandingannya. Perapat 

yang dipakai berupa lebih......daripada..... Contoh:  

(2.a) “Investor lebih menyukai kawasan pusat kota ke selatan 

dibanding Solo bagian utara.” (Data 4) 

Kalimat rapatan di atas berasal dari klausa (2.a1), dan  (2.a2) 

kemudian dirapatkan dengan perapat lebih....dibanding.... 
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(2.a1) Investor menyukai kawasan pusat kota ke selatan. 

(2.a2) Investor menyukai kawasan Solo bagian utara. 

c. Transformasi Rapatan Tujuan 

Kalimat dasar yang semula tidak memiliki hubungan makna 

dengan kalimat dasar lainnya, setelah dihubungkan dengan rapatan 

tujuan, menjadi berhubungan. Perapatnya berupa: agar, supaya atau 

agar supaya. Contoh:  

(3.a) “Setidaknya ada sejumlah syarat penting yang harus dipenuhi 

sebuah kawasan agar bisa menarik para pemilik uang.” (Data 11) 

Kalimat rapatan di atas berasal dari klausa (3.a1), dan (3.a2) 

kemudian dirapatkan dengan perapat agar. 

(3.a1) Setidaknya ada sejumlah syarat penting yang harus dipenuhi 

sebuah kawasan. 

(3.a2) Bisa menarik para pemilik uang. 

d. Transformasi Rapatan Syaratan 

 Rapatan syaratan merupakan kalimat kompleks yang mengandung 

syarat. Kalimat rapatan syaratan berasal dari dua kalimat dasar. Perapat 

yang digunakan: jika, kalau, asal....saja. Contoh: 

(4.a) “Sebelum menarik investor, alangkah lebih baik jika pemerintah 

daerah menyelesaikan persoalan utama penarik investasi 

tersebut.” (Data 16) 

Kalimat rapatan di atas berasal dari klausa (4.a1), dan (4.a2) 

kemudian dirapatkan dengan perapat jika. 

(4.a1) Sebelum menarik investor. 

(4.a2) Pemerintah daerah menyelesaikan persoalan utama penarik 

investasi tersebut. 

e. Transformasi Rapatan Kontras 

Kalimat transformasi rapatan kontras adalah kalimat bertentangan 

antar klausa yang terdapat di depan perapat dengan yang di 

belakangnya. Perapatnya berupa: tetapi, akan tetapi, namun. Contoh:  
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(5.a) “Ini bukan soal branding melulu tetapi perbaikan sarana dan 

infrastruktur juga amat penting.” (Data 19) 

Kalimat rapatan di atas berasal dari klausa (5.a1), dan (5.a2) 

kemudian dirapatkan dengan perapat tetapi. 

(5.a1) Ini bukan soal branding melulu. 

(5.a2) Perbaikan sarana dan infrastruktur juga amat penting. 

f. Transformasi Rapatan Waktu 

Kalimat rapatan yang hubungan antara klausa satu dengan klausa 

lainnya dalam itu memiliki hubungan makna waktu. Perpatnya berupa: 

waktu, ketika, sejak, sebelum, dan sesudah. Contoh: 

(6.a) “Kemiskinan di perdesaan kian menemukan titik kronisnya 

ketika lembaga ekonomi kolektif desa, seperti pasar desa tergerus 

oleh hegemoni jaringan ritel minimarket global.” (Data 16) 

Kalimat rapatan di atas berasal dari klausa (6.a1), dan (6.a2) 

kemudian dirapatkan dengan perapat ketika. 

(6.a1) Kemiskinan di perdesaan kian menemukan titik kronisnya. 

(6.a2) Lembaga ekonomi kolektif desa, seperti pasar desa tergerus oleh 

hegemoni jaringan ritel minimarket global. 

g. Transformasi Rapatan Tegasan. 

Kalimat rapatan tegasan merupakan kalimat rapatan yang berisi 

penegasan terhadap apa yang telah dinyatakan sebelumnya. Perapatnya 

berupa: malah(an), bahkan, apalagi. Contoh:  

(7.a) “Kedua, dukungan dana hasil utang Bank Dunia yang sejak tahun 

1999 mencapai angka puluhan triliun rupiah, bahkan lebih, 

membebani postur anggaran negara, dan cicilan utang dan bunga 

utangnya menjadi beban rakyat yang menjadi penanggung 

pembayaran utang melalui kenaikan berbagai pajak.” (Data 30) 

Kalimat rapatan di atas berasal dari klausa (7.a1), dan (7.a2) 

kemudian dirapatkan dengan perapat bahkan. 

(7.a1) Kedua, dukungan dana hasil utang Bank Dunia yang sejak tahun 

1999 mencapai angka puluhan triliun rupiah. 
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(7.a2) Lebih, membebani postur anggaran negara, dan cicilan utang 

dan bunga utangnya menjadi beban rakyat yang menjadi 

penanggung pembayaran utang melalui kenaikan berbagai pajak. 

h. Transformasi Rapatan Sebaban 

Kalimat rapatan sebaban adalah kebalikan dari kalimat rapatan 

akibatan. Kalimat rapatan sebaban dibentuk dengan cara 

menggabugkan dua kalimat dasar dengan perapat sebab, (oleh), 

karena. Contoh:  

(8.a) “Tapi usaha untuk menggandeng investor ke kawasan utara 

memang membutuhkan kerja keras karena tidak segampang 

merencanakannya.” (Data 7) 

Kalimat rapatan di atas berasal dari klausa (8.a1), dan (8.a2) 

kemudian dirapatkan dengan perapat karena. 

(8.a1) Tapi usaha untuk menggandeng investor ke kawasan utara 

memang membutuhkan kerja keras. 

(8.a2) Tidak segampang merencanakannya. 

i. Transformasi Rapatan Alternatif  

 Kaliamat transformasi rapatan memiliki kemiripan dengan 

transformasi rapatan pilihan-perbandingan. Kemiripan sama-sama ada 

makna pilihan. Perbedaannya pada rapatan alternatif tidak ada makna 

pembanding. Perapatnya antara lain: atau, kalau tidak....tentu dan 

bukannya...(saja), tetapi...(juga). Contoh:  

(9.b) “Banyak pihak yang menilai bahwa erotika atau pornografi 

menjadi salah satu agenda besarnya.” (Data 71) 

Kalimat rapatan di atas berasal dari klausa (9.b1), dan (9.b2) 

kemudian dirapatkan dengan perapat atau. 

(9.b1) Banyak pihak yang menilai bahwa erotika. 

(9.b2) Pornografi menjadi salah satu agenda besarnya. 

j. Transformasi Rapatan Hasilan 
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Kalimat rapatan hasilan merupakan kalimat yang dibentuk dengan 

menggabungkan kalimat dasar satu dengan kalimat dasar yang lain 

dengan perapat hasilan, antara lain: sampai dan sehingga. Contoh:  

(10.a) “Catatan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat tahun 

2011 menyebutkan sampai tahun 2010 ada 4.000 kasus korupsi 

di dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan jumlah 

kerugian negara mencapai angka Rp 110 miliar.” (Data 29) 

Kalimat rapatan di atas berasal dari klausa (10.a1), dan (10.2) 

kemudian dirapatkan dengan perapat sampai. 

(10.a1) Catatan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat tahun 

2011 menyebutkan. 

(10.a2) Tahun 2010 ada 4.000 kasus korupsi di dalam pelaksanaan 

PNPM Mandiri Perdesaan dengan jumlah kerugian negara 

mencapai angka Rp 110 miliar. 

k. Transformasi Rapatan Sandingan  

Kalimat yang dipakai untuk membandingkan kalimat satu dengan 

yang lainnya. Kalimat yang dihasilkan menggunakan perapat 

sandingan. Perapatnya berupa: bagai (kan), laksana, sebagai, seakan-

akan, seolah-olah, seperti, serupa. Contoh:  

(11.a) “Bak menguak lukisan misteri davinci seperti digambarkan 

dalam film Davinci Code besutan sutradara Ron Howard, karya 

Martaprangawit itu terselubung namun bernasarti.” (Data 74) 

Kalimat rapatan di atas berasal dari klausa (11.a1), dan (11.a2) 

kemudian dirapatkan dengan perapat seperti. 

(11.a1) Bak menguak lukisan misteri davinci. 

(11.a2) Digambarkan dalam film Davinci Code besutan sutradara Ron 

Howard, karya Martaprangawit itu terselubung namun 

bernasarti. 
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3. Frekuensi Transformasi Rapatan berdasarkan Jenis Perapatnya 

 

No. 
Wujud Transformasi Rapatan 

Jenis Transformasi Rapatan Jumlah Perapat Total 

1 Kalimat Rapatan Aditif. 

a. Dan 

b. Serta 

c. Tidak hanya....... 

 

60 

2 

0 

 

 

62 

2 Kalimat Rapatan Pilihan-perbandingan. 

a. Lebih baik....daripada. 
 

 

2 

 

 

2 

3 Kalimat Rapatan Tujuan 

a. Agar 

b. Supaya 

c. Agar supaya 

 

5 

0 

 

 

5 

4 Kalimat Rapatan Syaratan. 

a. Jika. 

b. Kalau. 

c. Asal......saja. 

 

6 

0 

0 

 

 

6 

 

5 Kalimat Rapatan Kontras. 

a. Tetapi. 

b. Namun. 

c. Akan tetapi. 

 

3 

5 

0 

 

 

8 

6 Kalimat Rapatan Waktu. 

a. Waktu. 

b. Sejak. 

c. Ketika. 

d. Sebelum. 

e. Sesudah. 

 

1 

2 

2 

1 

0 

 

 

 

6 

7 Kalimat Rapatan Tegasan. 

a. Malah(an). 

b. Bahkan. 

c. Apalagi. 

 

0 

4 

1 

 

 

5 

 

8 Kalimat Rapatan Sebaban. 

a. Sebab. 

b. Oleh. 

c. Karena. 

 

0 

0 

7 

 

 

7 

9 Transformasi Rapatan Alternatif. 

a. Atau. 

b. Kalau tidak....tentu. 

c. Bukannya...(saja). 

d. Tetapi...(juga). 

 

4 

0 

0 

0 

 

 

 

4 

10 Transformasi Rapatan Hasilan. 

a. Sampai. 

b. Sehingga. 

 

1 

0 
1 

11 Transformasi Rapatan Sandingan. 

a. Bagai (kan). 

b. Laksana. 

c. Sebagai. 

d. Seakan-akan. 

e. Seolah-olah. 

f. Seperti. 

g. Serupa. 

 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

 

 

 

 

3 

 Jumlah Penggunaan Rapatan Pada Rubrik Opini di Surat Kabar 

Joglosemar Edisi 17-18 April 2012 114 
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 Berdasarkan hasil analisis di atas peneliti menemukan adanya kalimat 

transformasi rapatan pada rubrik opini di surat kabar Joglosemar edisi 17-18 

April 2012. Adapun hasil peneliti ini berupa Transformasi Rapatan pada 

Rubrik Opini di Surat Kabar Joglosemar Edisi 17-18 April 2012. Penelitian 

yang penulis kaji menghasilkan penggunaan kalimat transformasi rapatan 

(KTR) antara lain: KTR Aditif 62, KTR Pilihan-Perbandingan 2, KTR Tujuan 

5, KTR Syaratan 6, KTR Kontras 8, KTR Waktu 6, KTR Tegasan 5, KTR 

Sebaban 7, KTR Alternatif 4, KTR Hasilan 1, KTR Sandingan 3.  

 Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan Setiyanto (2000) 

dengan penelitian ini adalah sama–sama ditemukannya penggunaan kalimat  

transformasi. Kemudian perbedaanya terdapat pada hasil penelitian 

menyatakan bahwa kalimat beruas dalam bahasa jawa merupakan kalimat 

turunan yang diperoleh melalui proses transformasi tertentu. Secara umum 

transformasi perluasan diterapakan untuk memberikan pemfokusan atau 

penyituasian. Sedangkan penelitian ini menggunakan transformasi rapatan 

dimana kata  penghubung atau perapat sebagai proses pemfokusan 

menghasilkan penonjolan pada salah satu unsur kalimat.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Ninuk Kristanti (2010) mempunyai 

persamaan ditemukannya kontaminasi dalam penggunaan kata penghubung 

sedangkan penelitian ini menggunakan istilah perapat sebagai kata 

penghubung. Perbedaanya penelitian ninuk penggunaan bahasa daerah dalam 

berita politik harian Solopos edisi Oktober-November sedangkan penelitian ini 

penggunaan transformasi rapatan sebagai perapat atau kata penghubung. 
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 Adapun persamaan penelitian dilakukan oleh Rianto (2011) dengan 

penelitian ini adalah ditemukannya  aditif 41 data, pertentangan 25 data, syarat 

15 data, alternatif 4 data. Kemudian perbedaanya adalah penelitian ini 

menemukan aditif 62, transformasi kontras/ pertentangan 6 data, transformasi 

syaratan 6 data, dan transformasi alternatif 4 data. 

Hasil penelitian Abdul Muis Ba’dulu (2012) mempunyai persamaan 

adalah bagaimana struktur transformasi. Sedangkan perbedaanya bagaimana 

struktur transformasi dideskripsikan melalui kaidah transformasi yang 

meliputi kaidah pemindahan, pelepasan, penggantian, penambahan. 

Sedangkan penelitian ini bagaimana penggunaan kalimat transformasi rapatan 

yang berupa transformasi rapatan aditif, tranformasi rapatan, transformasi 

rapatan pilihan-perbandingan, transformasi rapatan tujuan, transformasi 

rapatan syaratan, kontras, transformasi rapatan waktu, transformasi rapatan 

sebaban, transformasi rapatan alternatif, transformasi rapatan sandingan, 

transformasi rapatan hasilan. 

 

D. SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi rapatan dalam rubrik 

Opini di surat kabar Joglosemar edisi 17-18 April 2012, dapat disimpulkan 

sebagai berikut.  

 Wujud Transformasi Rapatan dalam rubrik Opini di surat kabar 

Joglosemar edisi 17-18 April 2012 yaitu:  a) Transformasi rapatan aditif  

ditandai dengan perapat dan dan serta. b) Transformasi rapatan Pilihan-

perbandingan ditandai dengan perapat lebih baik......daripada. Selain itu, juga 

terdapat c) Transformasi rapatan syaratan ditandai dengan perapat jika. d) 

Transformasi rapatan Tujuan ditandai dengan perapat agar. e) Transformasi 
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rapatan waktu ditandai dengan perapat waktu, sejak, ketika, dan sebelum. Di 

samping itu, terdapat f) Transformasi rapatan kontras ditandai dengan perapat 

tetapi dan namun. g) Transformasi rapatan tegasan ditandai dengan perapat 

bahkan. Selanjutnya, h) Transformasi rapatan sebaban ditandai dengan perapat 

karena. i) Transformasi rapatan alternatif ditandai dengan perapat atau. 

Kemudian, j) Transformasi rapatan hasilan ditandai dengan perapat sampai 

dan sehingga. k) Transformasi rapatan sandingan ditandai dengan perapat 

sebagai dan seperti.  

 Transformasi rapatan yang paling dominan adalah transformasi rapatan 

aditif dengan 62 perapat dari 114 perapat yang terdapat dalam 93 data dan 

Perapat yang digunakan yang paling dominan adalah perapat dan dengan 

jumlah 60 perapat pada surat kabar Joglosemar edisi 17-18 April 2012. 
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