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ABSTRAK 
 

 Tujuan penelitian ini ada tiga, yaitu: (1) mendeskripsikan bentuk aneksi 
pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 November−2 
Desember 2012; (2) mendeskripsikan ragam aneksi pada rubrik gagasan di surat 
kabar harian Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012; (3) mendeskripsikan 
pola aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 
November−2 Desember 2012. Penelitian ini mengidentifikasi mengenai bentuk, 
ragam, dan pola aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 
26 November−2 Desember 2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah frasa yang 
mengandung aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 
November−2 Desember 2012. Data dalam penelitian ini adalah aneksi yang 
berwujud frasa. Sumber data penelitian ini adalah sumber tertulis dari rubrik 
gagasan di surat kabar harian Solopos. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode agih dengan teknik balik dan ganti. 

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa; Pertama, bentuk aneksi yang 
ditemukan pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 
November−2 Desember 2012 ada enam bentuk. Bentuk tersebut meliputi: (1) 
substantif, (2) pronomina, (3) ajektif, (4) verba, (5) numeralia, dan (5) preposisi. 
Kedua, ragam aneksi yang ditemukan pada rubrik gagasan di surat kabar harian 
Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012 ada delapan. Ragam tersebut 
meliputi, (1) objektif, (2) final, (3) partitif, (4) lokatif, (5) kata depan, (6) 
kualitatif, (7) posesif, dan (8) bilangan. Ketiga, pola aneksi yang ditemukan pada 
rubrik gagnasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 November−2 Desember 
2012 ada enam pola. Pola tersebut meliputi: (1) verba (V) + nomina (N), (2) 
nomina (N) + nomina (N), (3) nomina (N) + adjektiva (Adj.), (4) preposisi (Prep.) 
+ nomina (N), (5) numeralia (Num.) + nomina (N),dan (6) nomina (N) + 
pronomina (pron.). Adapun temuan dalam penelitian ini, pertama, bentuk aneksi 
yang paling dominan adalah substantif yang persentasenya 42,5%; kedua, ragam 
aneksi yang paling dominan adalah final 30%; dan ketiga, pola aneksi yang 
paling dominan adalah nomina (N) + nomina (N) yang persentasenya 42,5%.     

Kata Kunci: variasi aneksi, rubrik gagasan, surat kabar 
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1. Pendahuluan 

Manusia membutuhkan bahasa sebagai sarana utama untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Bahasa digunakan 

manusia untuk mengungkapkan gagasan atau ide pemikirannya. 

Pengungkapan gagasan dapat dilakukan secara langsung melalui lisan maupun 

tidak langsung dengan menggunakan bahasa tulis. Bahasa tulis dapat berupa 

rubrik-rubrik di surat kabar harian. Hasil tulisan seseorang pada suatu rubrik 

di surat kabar harian dipengaruhi oleh keterampilan menulis yang dimilikinya. 

Keterampilan menulis seseorang dapat terlihat dari cara menyusun kata-kata 

menjadi suatu wacana yang utuh.  

Penelitian mengenai susunan kata pada rubrik gagasan di surat kabar 

harian memang telah banyak dilakukan. Mencermati berbagai penelitian yang 

dilakukan, tenyata penelitian mengenai susunan kata bentuk aneksi kurang 

mendapatkan perhatian dibandingkan susunan kata bentuk frasa dan kata 

majemuk. Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini akan mencoba membahas 

gabungan dua kata atau lebih dengan menggunakan istilah aneksi. Tulisan ini 

memfokuskan pada bentuk, ragam, dan pola aneksi.   

Untuk memperjelas pengertian aneksi, perlu penulis sampaikan juga 

pengertian frasa dan kata majemuk. Frasa merupakan satuan gramatik yang 

terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi (Ramlan, 

1987: 121). Hakikat kata majemuk ialah dua kata atau lebih yang menjadi satu 

dengan erat sekali dan menunjuk atau menimbulkan satu pengertian baru 

(Rohmadi dkk., 2010: 111). Adapun aneksi adalah dua patah kata atau lebih 

yang menjadi satu dengan rapat/erat tetapi tidak menimbulkan pengertian baru 

(C. A. Mess dalam Rohmadi dkk., 2010: 135). 

Aneksi pada kajian morfologi memiliki beberapa macam yang 

didasarkan pada jenis kata yang membentuknya. Wiryosoedarmo (1984: 102) 

menggolongkan aneksi menjadi lima kelompok meliputi aneksi substantif/kata 

benda, aneksi pronomina/kata ganti, aneksi verba/kata keadaan atau sifat, dan 

aneksi numeralia/kata bilangan. Rohmadi dkk. (2009: 140) menambahkan satu 

jenis aneksi yaitu aneksi preposisi/aneksi kata depan.  
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Rohmadi dkk. (2009: 140) membagi ragam aneksi menjadi dua belas 

bagian. Berbeda dengan Wirjosoedarmo (1984: 102) yang membagi ragam 

aneksi ke dalam empat belas bagian. Kedua belas bagian aneksi itu terdapat 

pada bentuk substantif. Ragam tersebut adalah subjektif, objektif, lokatif, 

posesif, atributif, final. partitif, original, komparatif, instrumental, kualitatif,  

dan kopulatif. Adapun ragam bentuk kata ganti sama dengan bentuk substantif 

kecuali ragam instrumental, kualitatif, dan kopulatif. Aneksi ajektif hanya 

memiliki satu ragam, yaitu kualitatif. Ragam aneksi verba memiliki tiga 

ragam, yaitu objektif, final, dan komparatif. Aneksi numeralia hanya memiliki 

satu ragam yaitu berupa kata bilangan yang digabungkan dengan kata jenis. 

Selain ragam di atas, terdapat ragam kata depan. Aneksi kata depan memiliki 

satu ragam berupa kata depan dengan tujuh kata depan yang digunakan yaitu: 

pada, akan, serta, dengan, demi, untuk, guna, bagi, oleh, dan karena.  

Pola-pola aneksi ditentukan oleh fungsi tiap unsur pembentuk aneksi. 

Adapun pola-pola aneksi sebagai berikut. (1) Pola nomina (N) + nomina (N); 

(2) Pola nomina (N)/verba (V)/adjektiva (Adj.)/ + pronomina (pron.); (3) Pola 

nomina (N) + adjektiva (Adj.); (4) Pola verba (V) + nomina (N), verba (V) + 

adjektiva (Adj.), dan nomina (N) + verba (V); (5) Pola numeralia (Num.) + 

nomina (N); (6) Pola preposisi (Prep.) + nomina (N)/verba (V)/pronomina 

(Pron.).  

Penelitian mengenai rangkaian kata pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Penelitian itu pernah dilakukan oleh Taufik Hidayat yang 

meneliti “Analisis Frasa Nomina Tiga Unsur atau Lebih pada Novel Let Me 

Call You Sweetheart Karya Mary Higgins Clark”. Penelitian itu menghasilkan 

enam struktur frasa nomina tiga unsur atau lebih. Penelitian ini memiliki 

kekhasan jika dibandingkan dengan penelitian yang penah dilakukan peneliti 

sebelumnya yaitu menggunakan istilah aneksi untuk membahas susunan dua 

kata atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan mengenai adanya 

istilah aneksi pada bidang morfologi yang dapat diteliti bentuk, ragam dan 

polanya.  
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2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2012: 51). Objek pada penelitian 

ini adalah frasa yang mengandung aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar 

harian Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012.  

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah rubrik 

gagasan dalam surat kabar harian Solopos edisi 26 November−2 Desember 

2012. Adapun sumber data sekunder menggunakan hasil-hasil penelitian 

terdahulu dan referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik simak dan catat. Teknik simak merupakan metode penyediaan data 

yang dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa yang 

menggunakan teknik dasar yang berwujud teknik sadap. Teknik catat adalah 

mencatat beberapa bentuk yang relevan dari penelitiannya dan penggunaan 

bahasa secara tertulis (Mahsun, 2007: 90-92).  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

metode agih. Teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik balik dan ganti.  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan aneksi 

pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 November−2 

Desember 2012 kemudian mengidentifikasi bentuk, ragam, dan pola aneksi 

serta penarikan kesimpulan. 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi teori. Triangulasi teori dipergunakan untuk menguji data 

yang sudah diperoleh dengan menggunakan beberapa teori untuk memperoleh 

keabsahan data, yaitu teori tentang aneksi pada umumnya. 
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Bentuk-bentuk Aneksi 

Bentuk-bentuk aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian 

Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012 diantaranya terbagi menjadi 

enam kategori; (1) substantif, (2) pronomina, (3) ajektif, (4) verba, (5) 

numeralia, dan (6) preposisi. Adapun realisasi bentuk-bentuk aneksi pada 

rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 November−2 

Desember 2012 sebagai berikut:  

1) Bentuk Substantif 

(1) Di sini saya ingin sedikit mengutip kisah perjalanan 
pembelajaran Siddharta, sebagaimana dikisahkan peraih 
nobel sastra Hermann Hesse (1987). (GGMMS/4) 
(1a) kisah perjalanan pembelajaran Siddharta 
(1b) kisah (N) + perjalanan (N)  ̀

Kalimat (1) di atas mengandung pola S-P-O-Pel. Frasa nomina 

kisah perjalanan pembelajaran Siddharta yang menduduki fungsi 

objek juga merupakan aneksi substantif. Aneksi substantif (1a) terdiri 

dari gabungan inti nomina dan nomina tampak pada data (1b). 

2) Bentuk Pronomina 

(2) Duh, bangsa kita sedang dalam kegalauan besar. 
(GATM/36) 
(2a) bangsa kita 
(2b) bangsa (N) + kita (Pron.) 

Kalimat (2) di atas mengandung pola S-P. Frasa nomina bangsa 

kita yang menduduki fungsi subjek juga merupakan aneksi 

pronomina. Aneksi pronomina (2a) terdiri dari gabungan inti nomina 

dan pronomina tampak pada data (2b). 

3) Bentuk Ajektif 

(3) Saya tidak tahu apakah Bank Indonesia sebagai otoritas 
tertinggi dan yang paling bertanggung jawab atas peredaran 
valuta mengetahui praktik aneh seperti ini atau tidak. 
(GMMUA/9) 
(3a) mengetahui praktik aneh atau tidak 
(3b) praktik (N) + aneh (Adj.) 
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Kalimat (3) di atas mengandung pola S-P-O-Pel. Frasa nomina 

praktik aneh yang menduduki fungsi subjek juga merupakan aneksi 

ajektif. Aneksi ajektif (3a) terdiri dari gabungan inti nomina dan 

ajektiva tampak pada data (3b). 

4) Bentuk Verba 

(4) Memahami kata-kata Sosrokartono itu dengan 
menggunakan realitas pengalaman yang terjadi dalam 
kehidupan sekolah/kuliah era kini menjadi sangat susah dan 
mental. (GGMMS/1)  
(4a) memahami kata-kata sosrokartono itu 
(4b) memahami (V) + kata-kata (N) 

Kalimat (4) di atas mengandung pola S-K-P. Frasa verba 

memahami kata-kata Sosrokartono itu yang menduduki fungsi subjek 

juga merupakan aneksi verba. Aneksi verba (4a) terdiri dari gabungan 

inti verba dan nomina tampak pada data (4b). 

5) Bentuk Numeralia 

(5) Demikian pula untuk pemberian bansos hanya diatur dalam 
satu pasal yakni 45 dan terdiri dari empat ayat dalam 
Permendagri No 13/2006. (GCKDH/14) 
(5a) hanya diatur dalam satu pasal 
(5b) satu (numeralia) + pasal (N) 

Kalimat (5) di atas mengandung pola K(S)-P-Pel. Frasa verba 

hanya diatur dalam satu pasal yang menduduki fungsi predikat juga 

merupakan aneksi verba. Aneksi verba (5a) terdiri dari gabungan inti 

verba dan nomina tampak pada data (5b). 

6) Bentuk Preposisi 

(6) Siddharta memperhatikan semua kata-kata Buddha Gotama 
dengan seksama. (GGMMS/6) 
(6a) dengan seksama 
(6b) dengan (Prep.) + seksama (N) 

Kalimat (6) di atas mengandung pola S-P-O-K. Frasa depan 

dengan seksama yang menduduki fungsi predikat juga merupakan 

aneksi preposisi. Aneksi preposisi (6a) terdiri dari gabungan inti 

preposisi dan nomina tampak pada data (6b). 
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B. Ragam Aneksi 

Ragam aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos 

edisi 26 November−2 Desember 2012 diantaranya terbagi menjadi delapan 

kategori; (1) objektif, (2) final, (3) lokatif, (4) partitif, (5) kata depan, (6) 

ajektif, (7) posesif, dan (8) numeralia. Adapun ragam aneksi pada rubrik 

gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 November−2 Desember 

2012 sebagai berikut: 

1) Ragam Objektif 

(1) Memahami kata-kata Sosrokartono itu dengan 
menggunakan realitas pengalaman yang terjadi dalam 
kehidupan sekolah/kuliah era kini menjadi sangat susah dan 
mental. (GGMMS/1)  
(1a) memahami kata-kata sosrokartono 

Kata-kata Sosrokartono pada data (1a) di atas merupakan tanda 

ragam aneksi objektif. Kata-kata Sosrokartono menjadi objek kata 

yang pertama pada aneksi memahami kata-kata Sosrokartono itu (1a). 

2) Ragam Final 

(2) Guru adalah yang tahu paham tentang keilmuan yang 
diampunya. (GGMMS/3) 
(2a) tahu bagi paham 

Aneksi adalah yang tahu paham tentang keilmuan yang 

diampunya pada data (2) di atas merupakan aneksi ragam final yang 

ditandai dengan adanya maksud atau tujuan pada kata kedua dari kata 

yang pertama. Ragam final tersebut dapat diperjelas dengan kata bagi, 

yaitu tahu bagi paham tampak pada aneksi inti (2a). 

3) Ragam Partitif 

(3) Di sini saya ingin sedikit mengutip kisah perjalanan 
pembelajaran Siddharta, sebagaimana dikisahkan peraih 
nobel sastra Hermann Hesse (1987). (GGMMS/4) 
(3a) kisah dari perjalanan pembelajaran Siddharta 

Aneksi kisah perjalanan pembelajaran Siddharta pada data (3) 

di atas merupakan aneksi ragam partitif yang ditandai dengan adanya 

kata pertama bagian dari seluruhnya. Ragam partitif tersebut dapat 
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diperjelas dengan kata dari, yaitu kisah dari perjalanan pembelajaran 

Siddharta (3a). 

4) Ragam Lokatif 

(4) Pengurangan subsidi BBM adalah kebijakan yang 
seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintah. (GSBEB/30) 
(4a) pengurangan subsidi BBM 

Aneksi pengurangan subsidi BBM pada data (4) di atas 

merupakan aneksi ragam lokatif yang ditandai dengan adanya tempat 

bekerja pada kata kedua dari kata yang pertama. Ragam lokatif 

tersebut dapat diperjelas dengan kata pada, yaitu pengurangan pada 

subsidi BBM (4a). 

5) Ragam Kata Depan 

(5) Siddharta memperhatikan semua kata-kata Buddha Gotama 
dengan seksama. (GGMMS/6) 
(5a) dengan seksama. 

Dengan seksama pada data (5) di atas merupakan aneksi ragam 

kata depan yang ditandai dengan unsur kata depan. Ragam kata depan 

tersebut ditandai dengan kata dengan tampak pada aneksi inti (5a). 

6) Ragam Kualitatif 

(6) Saya tidak tahu apakah Bank Indonesia sebagai otoritas 
tertinggi dan yang paling bertanggung jawab atas peredaran 
valuta mengetahui praktik aneh seperti ini atau tidak. 
(GMMUA/10) 
(6a) praktik aneh 

Mengetahui praktik aneh seperti ini atau tidak pada data (6) di 

atas merupakan aneksi ragam kualitatif yang ditandai dengan unsur 

ajektif pada kata yang kedua. Ragam ajektif tersebut ditandai dengan 

adjektiva aneh tampak pada aneksi inti (6a). 

7) Ragam Posesif 

(7) Duh, bangsa kita sedang dalam kegalauan besar. 
(GATM/37) 
(7a) bangsa kita 

Bangsa kita pada data (7) di atas merupakan aneksi ragam 

posesif yang ditandai dengan unsur kedua menyatakan milik. Ragam 
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posesif tersebut dapat diperjelas dengan milik, yaitu bangsa milik kita 

tampak pada aneksi inti (7a). 

8) Ragam Bilangan 

(8) Demikian pula untuk pemberian bansos hanya diatur dalam 
satu pasal yakni 45 dan terdiri dari empat ayat dalam 
Permendagri No 13/2006. (GCKDH/14) 
(8a) satu pasal 

Hanya diatur dalam Satu pasal pada data (8) di atas merupakan 

aneksi ragam bilangan yang ditandai dengan unsur numeralia satu 

tampak pada aneksi inti (8a). 

 

C. Pola Aneksi 

Pola-pola aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos 

edisi 26 November−2 Desember 2012 diantaranya terdapat enam macam, 

yaitu: (1) verba (V) + nomina (N), (2) nomina (N) + nomina (N), (3) 

preposisi (Prep.) + nomina (N), (4) nomina (N) + adjektiva (Adj.), (5) 

nomina (N) + pronomina (Pron.), dan (6) numeralia (Num) +  nomina (N). 

Adapun pola-pola aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian 

Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012 sebagai berikut: 

1) Pola Verba (V) + Nomina (N) 

(1) Memahami kata-kata Sosrokartono itu dengan 
menggunakan realitas pengalaman yang terjadi dalam 
kehidupan sekolah/kuliah era kini menjadi sangat susah dan 
mental. (GGMMS/1) 
(1a) memahami (N) + kata-kata (N) 

Aneksi memahami kata-kata Sosrokartono dalam frasa nomina 

memahami kata-kata Sosrokartono itu pada data (1) merupakan aneksi 

berpola verba (V) + nomina (N) yang tampak pada aneksi inti (1a).  

2) Pola Nomina (N) + Nomina (N) 

(2) Di sini saya ingin sedikit mengutip kisah perjalanan 
pembelajaran Siddharta, sebagaimana dikisahkan peraih 
nobel sastra Hermann Hesse (1987). (GGMMS/4) 
(2a) kisah (N) + perjalanan (N) 
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Aneksi kisah perjalanan dalam frasa nomina kisah perjalanan 

pembelajaran Siddharta pada data (2) merupakan aneksi berpola 

nomina (N) + nomina (N) yang tampak pada aneksi inti (2a). 

3) Pola Preposisi (Prep.) + Nomina (N) 

(3) Siddharta memperhatikan semua kata-kata Buddha Gotama 
dengan seksama. (GGMMS/6) 
(3a) dengan (Prep.) + seksama (N) 

Aneksi dengan seksama dalam frasa depan dengan seksama 

pada data (3) merupakan aneksi berpola preposisi (Prep.) + nomina 

(N) yang tampak pada aneksi inti (3a). 

4) Pola Nomina (N) + Adjektiva (Adj.) 

(4) Saya tidak tahu apakah Bank Indonesia sebagai otoritas 
tertinggi dan yang paling bertanggung jawab atas peredaran 
valuta mengetahui praktik aneh seperti ini atau tidak. 
(GMMUA/10) 
(4a) praktik (N) + aneh (Adj.) 

 
Aneksi praktik aneh dalam frasa nomina mengetahui praktik 

aneh seperti ini atau tidak pada data (4) merupakan aneksi berpola 

nomina (N) + adjektiva (Adj.) yang tampak pada aneksi inti (4a). 

5) Pola Numeralia (Num.) + Nomina (N) 

(5) Demikian pula untuk pemberian bansos hanya diatur dalam 
satu pasal yakni 45 dan terdiri dari empat ayat dalam 
Permendagri No 13/2006. (GCKDH/14) 
(5a) satu (Num) + pasal (N) 

Aneksi satu pasal dalam frasa verba hanya diatur dalam satu 

pasal pada data (5) merupakan aneksi berpola numeralia (Num.) + 

nomina (N) yang tampak pada aneksi inti (5a). 

6) Pola Nomina (N) + Pronomina (Pron.) 

(6) Duh, bangsa kita sedang dalam kegalauan besar. 
(GATM/29) 
(6a) Bangsa (N) + kita (Pron.) 

Aneksi bangsa kita dalam frasa nomina bangsa kita pada data 

(6) merupakan aneksi berpola nomina (N) + pronomina (Pron.) yang 

tampak pada aneksi inti (6a). 
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Temuan dalam penelitian ini diperoleh (1) Bentuk aneksi yang paling 

dominan adalah substantif yang persentasenya 42,5%; (2) Ragam aneksi yang 

paling dominan adalah final 30%; dan (3) Pola aneksi yang paling dominan 

adalah nomina (N) + nomina (N) yang persentasenya 42,5%. Hal itu senada 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat (2004) meneliti 

“Analisis Frasa Nomina Tiga Unsur atau Lebih pada Novel Let Me Call You 

Sweetheart Karya Mary Higgins Clark” sama-sama menemukan 

bentuk/struktur gabungan kata dalam tataran frasa. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan Taufik Hidayat adalah istilah yang digunakan oleh 

Taufik Hidayat untuk membahas susunan kata dengan menggunakan istilah 

frasa pada kajian sintaksis dan frasa digunakan sebagai unsur gabungan 

dengan kata, frasa maupun klausa. Sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan istilah aneksi dalam kajian morfologi dan frasa menjadi unsur 

gabungan inti. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang berjumlah 40 tentang variasi aneksi 

pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 Nopember−2 

Desember 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Ada enam bentuk 

aneksi dalam rubrik gagasan pada surat kabar harian Solopos edisi 26 

Nopember−2 Desember 2012. Bentuk aneksi tersebut meliputi, substantif 

(42,5%), pronomina (2,5%), ajektif (15%), verba (17,5%), numeralia (2,5%), 

dan preposisi (20%); (2) Ada delapan ragam aneksi dalam rubrik gagasan 

pada surat kabar harian Solopos edisi 26 Nopember−2 Desember 2012. Ragam 

aneksi tersebut meliputi, objektif (15%), final (30%), partitif (7,5%), lokatif 

(7,5%), kata depan (20%), ajektif (15%), posesif (2,5%), dan numeralia 

(2,5%); dan (3) Ada enam pola aneksi dalam rubrik gagasan pada surat kabar 

harian Solopos edisi 26 Nopember−2 Desember 2012. Pola aneksi tersebut 

meliputi, verba (V) + nomina (N) (17,5%), nomina (N) + nomina (N) (42,5%), 

preposisi (Prep.) + nomina (N) (20%), nomina (N) + Adjektiva (Adj.) (15), 
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numeralia (Num.) + nomina (N) (2,5), dan nomina (N) + pronomina (Pron.)  

(2,5%). 
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