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KONJUNGSI SUBORDINATIF DALAM TAJUK RENCANA PADA 
SURAT KABAR SOLOPOS EDISI DESEMBER 2012 

Yayah Setiowati, A310090122, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk konjungsi subordinatif 
yang terdapat dalam  Tajuk Rencana pada surat kabar Solopos edisi 
Desember 2012 dan mendiskripsikan hubungan makna konjungsi subordinatif 
yang terdapat dalam  Tajuk Rencana pada surat kabar Solopos edisi 
Desember 2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Pengumpulan data menggunakan teknik simak dan selanjutnya menggunakan 
teknik catat. Berdasarkan data yang telah ditranskrip dari tajuk rencana, 30 
data, diantaranya bentuk konjungsi subordinatif  terdiri dari 11 data 
sedangkan berdasarkan hubungan makna konjungsi subordinatif terdiri dari 
19 data. Bentuk konjungsi subordinatif, yaitu a. Konjungsi penyebaban 
ditemukan 2 data, b. Konjungsi subordinatif persyaratan ditemukan 1 data, c. 
Bentuk konjungsi subordinatif  tujuan ditemukan  1data, d. bentuk konjungsi 
subordinatif kesewaktuan ditemukan 3 data, e. bentuk konjungsi subordinatif 
pengakibatan ditemukan  1 data, f. bentuk konjungsi subordinatif 
perbandingan ditemukan 3data. Berdasarkan hubungan makna konjungsi 
subordinatif terdiri dari 19 data di antaranya a.  Hubungan makna isi, 
ditemukan  2  data, b. Hubungan makna penerang , c. Hubungan makna 
harapan ditemukan 1 data, d. Hubungan makna penjumlahan 1 data. e. 
Hubungan makna perbandingan 3 data, f. Hubungan makna akibat ditemukan 
1data,  g. Hubungan makna syarat 2 data,  h. Hubungan makna sebab 
ditemukan 2 data,  i..  Hubungan makna cara 2 data,  j.  Hubungan makna 
penyertaan ditemukan 1 data,  k. Hubungan makna waktu ditemukan 1 data,  
l. Hubungan makna kegunaan 2 data.  

 
 

Kata kunci: Bentuk konjungsi subordinatif dan konjungsi subordinatif yang 
menyatakan hubungan makna. 

A. PENDAHULUAN 

Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia. 

Bahasa sangat penting untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, bahasa berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi, bekerja sama, 

menyampaikan pendapat, mengungkapkan perasaan dan mengidentifikasi 

diri. Konjungsi adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata 
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dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Ditinjau dari 

kedudukan konstituen yang dihubungkan dibedakan adanya konjungsi 

koordinatif dan konjungsi subordinatif.  

Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menhubungkan dua buah 

konstituen yang kedudukannya sederajat (Chaer, 2009: 82). Konjungsi 

subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah konstituen 

yang kedudukannya tidak sederajat (Chaer, 2009: 82). 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 

Aminuddin (1990: 16), bahwa kualitatif artinya yang menganalisis bentuk 

deskripsi, tidak berupa angka atau koefesien tentang hubungan atar variabel. 

Penelitian kualitatif melibatkan ontologi.  Objek penelitian dalam penelitian 

ini adalah Dalam penelitian ini adalah Konjungsi subordinatif pada surat 

kabar Solopos edisi desember 2012. Adapun objek dalam penelitian ini yang 

ditemukan berupa kalimat. Sebuah penelitian, terutama penelitian kualitatif 

tertentu tidak terlepas dari data yang diperlukan untuk memperkuat hasil dan 

penelitian tersebut. Sumber data dari penelitian ini sangat mutlak 

keberadaannya. Di dalam sumber data terdapat data-data yang dianalisis 

untuk menjawab permasalahan.  

Data dalam penelitian ini  berupa kata, frase, kalimat yang terdapat 

dalam tajuk rencana  pada surat kabar Solopos edisi desmber 2012. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen yaitu tajuk 

rencana pada surat kabar Solopos edisi desember 2012. Menurut pengalaman 

peneliti, tajuk rencana merupakan rubrik yang digemari pembaca. Tajuk 

rencana merupakan salah satu wacana yang terdapat pada gagasan dalam 

solopos yang membahas tentang permasalahan teraktual dalam masyarakat, 

memuat opini-opini, baik yang berasal dari redaktur maupun masyarakat luas 

atau bisa disebut pendapat umum. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih. 

Penelitian ini menggunakan teknik dasar bagi unsur langsung (BUL). 
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Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

penyajian informal. Metode penyajian informal adalah perumusan dengan 

kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993: 145). 

C. HASIL PENELITIAN 

Bentuk konjungsi subordinatif dalam tajuk rencana pada surat kabar 

Solopos edisi Desember 2012, terdiri dari konjungsi subordinatif penyebaban, 

konjungsi subordinatif persyaratan, konjungsi subordinatif tujuan, konjungsi 

subordinatif penyuguhan, konjungsi subordinatif kesewaktuan, konjungsi 

subordinatif pengakibatan, dan konjungsi subordinatif perbandingan.  

a. Konjungsi Subordinatif Penyebaban  

(1) Karena seperti kita pahami bersama, kerusakan alam di 

Indonesia boleh dibilang sudah parah.  (1/12/12) 

(2) Karena itu, setiap 9 Desember kita perlu memperingati Hari 

Anti Korupsi dan menggelorakan perlawanan terhadap korupsi. 

(10/12/12) 

Data (1) dan (2) bentuk konjungsi subordinatif penyebaban dengan 

subordinator karena, konsisten pada awal kalimat. Anak kalimat pada data (1) 

Karena seperti kita pahami bersama, data (2) Karena itu. Keduanya bersifat 

tegar, sehingga posisinya tidak dapat diubah.  

 

b. Konjungsi Subordinatif Persyaratan 

(3) Kalau pemerintah nekat mengintervensi, Indonesia harus siap-

siap menjadi negara ke-17 yang bakal mendapat sanksi di-

banned oleh FIFA. (13/12/12) 

Data (3) bentuk konjungsi subordinatif persyaratan dengan subordinator 

kalau, konsisten pada awal kalimat. Anak kalimat pada data (3) Kalau 

pemerintah nekat mengintervensi, bersifat longgar, sehingga posisinya dapat 

diubah tanpa mengubah kegramatikalan kalimat. 

c. Konjungsi Subordinatif Tujuan 
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(4) Tak kalah penting adalah butuh sanksi tegas terhadap pelaku 

pungli di  BPN agar tak lagi muncul embrio punutan liar. 

(12/12/12) 

Data (4) bentuk konjungsi subordinatif tujuan dengan subordinator agar 

konsisten pada tengah kalimat. Anak kalimat pada data (4) agar tak lagi 

muncul embrio punutan liar, bersifat longgar, sehingga posisinya dapat diubah 

dari sebelah kiri induk kalimat ke sebelah kanan induk kalimat dan sebaliknya. 

d. Konjungsi Subordinatif Kesewaktuan 

(5) Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

menyatakan Indonesia akan benar-benar masih dari korupsi sekitar 5, 

10 atau 15 tahun lagi. (10/12/12) 

(6) Apa memang perlu waktu lama itu? (10/12/12) 

(7)  Bilamana perlu, disisa waktu ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

mengajak bicara semua aktor dibalik kekisruhan ini. (13/12/12) 

Data (5), (6) dan (7) bentuk konjungsi subordinatif kesewaktuan dengan 

subordinator waktu ada dua posisi yaitu, konsisten pada awal kalimat dan 

tengah kalimat. Anak kalimat pada data (5) Beberapa waktu lalu, data (6) 

waktu lama itu, data (7) disisa  waktu ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

mengajak bicara semua aktor dibalik kekisruhan ini. Data (5), (6) dan (7) 

bersifat longgar dan tegar. Kelonggaran terletak pada data (5) dan (6), sehingga 

posisinya dapat diubah dari sebelah kiri induk kalimat ke sebelah kanan induk 

kalimat dan sebaliknya. Ketegaran terletak pada data (7), apabila posisinya 

diubah kalimatnya tidak gramatikal. 

e. Konjungsi Subordinatif Pengakibatan 

(8) Sungguh hal sangat memalukan, di mana negeri sebesar 

Indonesia sampai melantarkan pemain asing hingga meninggal 

dunia. (6/12/12) 

Data (8) bentuk konjungsi subordinatif pengakibatan dengan 

subordinator sampai, konsisten pada tengah kalimat. Anak kalimat pada data 
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(8) sampai melantarkan pemain asing hingga meninggal dunia, bersifat tegar 

sehingga posisinya tidak dapat diubah. 

f. Konjungsi Subordinatif Perbandingan 

(9) Bisa dimulai dengan menggalakkan penanaman pohon secara 

masif, seperti saat peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia 

dan Hari Menanam Nasional. (1/12/12) 

(10) Kejadian tragis seperti itu harusnya dapat menyadarkan elite 

persepakbolaan Indonesia. (6/12/12) 

(11) Kita bisa memahami betapa Pemerintah seperti patah arang 

menyikapi perseteruan antara PSSI dengan KPSI. (13/12/12) 

Data (9), (10) dan (11) bentuk konjungsi subordinatif perbandingan 

dengan subordinator seperti, konsisten pada tengah kalimat. Anak kalimat pada 

data (9) seperti saat peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Hari 

Menanam Nasional, data (10) seperti itu harusnya dapat menyadarkan elite 

persepakbolaan Indonesia, dan data (11) seperti patah arang menyikapi 

perseteruan antara PSSI dengan KPSI. Kelonggaran terletak pada data (9) 

sehingga posisinya dapat diubah, dan ketegaran terletak pada data (10) dan (11) 

apabila posisinya diubah kalimatnya tidak gramatikal. 

Konjungsi subordinatif dapat dikelompokkan berdasarkan hubungan 

makna. Berdasarkan posisinya konjungsi subordinatif dapat berposisi di awal 

kalimat dan di tengah kalimat. Selain itu ada konjungsi yang selalu berposisi di 

awal kalimat dan ada konjungsi yang selalu berposisi di tengah kalimat. 

Hubungan makna konjungsi subordinatif yang terdapat dalam tajuk rencana 

pada surat kabar Solopos edisi Desember 2012, sebagai berikut. 

a. Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Isi 

(12) Kematian Diego dan Bang Jun bila dikaitkan dengan 

dualisme kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh 

Indonesia (PSSI), menunjukkan bahwa elite persepakbolaan 
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negeri ini hanya pandai berdebat dan berebut kekuasaan, 

namun tak bisa mengurus sepak bola. (6/12/12) 

(13) Perlu disadari bahwa Diego Mendieta adalah pemain asing, 

sehingga hal ini juga terkait dengan muka bangsa Indonesia 

dimata Internasional. (6/12/12) 

Data (12) dan (13) klausa anak terletak di akhir dengan subordinator 

bahwa yang terletak di tengah kalimat. Klausa anak pada data (12) 

menunjukkan bahwa elite persepakbolaan negeri ini hanya pandai berdebat 

dan berebut kekuasaan, namun tak bisa mengurus sepak bola, klausa anak data 

(13) bahwa Diego Mendieta adalah pemain asing, sehingga hal ini juga terkait 

dengan muka bangsa Indonesia dimata Internasional. Keduanya bersifat tegar, 

sehingga posisinya tidak dapat diubah. Berdasarkan hubungan makna yang 

yang dinyatakan, klausa anak subordinator bahwa menyatakan hubungan 

makna isi karena klausa anak menjadi isi klausa induknya.  

 

b. Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Penerang 

 

(14) Sungguh hal sangat memalukan, di mana negeri sebesar 

Indonesia sampai melantarkan pemain asing hingga meninggal 

dunia. (6/12/12) 

Klausa anak pada data (14) di mana negeri sebesar Indonesia sampai 

melantarkan pemain asing hingga meninggal dunia, posisi anak yang 

berkonjungsi di mana bersifat tegar, sehingga posisinya tidak dapat diubah. 

Berdasarkan hubungan maknanya, konjungsi di mana menyatakan bahwa 

klausa anak memberikan keterangan atau penjelasan kepada klausa induknya 

c. Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Harapan 
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(15) Tak kalah penting adalah butuh sanksi tegas terhadap 

pelaku pungli di BPN agar tak lagi muncul embrio punutan 

liar. (12/12/12) 

Data (15) Konjungsi subordinatif yang menyatakan hubungan makna 

harapan dengan subordinator agar. Klausa anak pada data (15) agar tak lagi 

muncul embrio punutan liar, bersifat longgar, sehingga posisinya dapat diubah. 

Berdasarkan hubungan makna yang dinyatakan, klausa anak subordinator agar 

merupakan pernyataan harapan baik klausa induknya.  

d. Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Penjumlahan 

 

(16) Dengan adanya kurikulum tersebut diharapkan anak didik, 

di samping cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, juga 

mencintai alam. (1/12/12) 

Data (16) konjungsi subordinatif yang menyatakan hubungan makna 

penjumlahan dengan subordinator di samping. Klausa anak pada data (16) di 

samping cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, juga mencintai alam, 

bersifat longgar, sehingga posisinya dapat diubah. Berdasarkan hubungan 

makna yang dinyatakan, klausa anak subordinator di samping merupakan 

makna penjumlahan. 

 

e. Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Perbandingan 

 

(17) Bisa dimulai dengan menggalakkan penanaman pohon 

secara masif, seperti saat peringatan Hari Menanam Pohon 

Indonesia dan Hari Menanam Nasional. (1/12/12) 

(18) Kejadian tragis seperti itu harusnya dapat menyadarkan 

elite persepakbolaan Indonesia. (6/12/12) 
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(19) Kita bisa memahami betapa Pemerintah seperti patah arang 

menyikapi perseteruan antara PSSI dengan KPSI. (13/12/12) 

Data (17), (18) dan (19) konjungsi subordinatif yang menyatakan 

hubungan makna perbandingan dengan subordinator seperti berposisi di tengah 

kalimat mengikuti klausa induk. Klausa anak pada data (17) seperti saat 

peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Hari Menanam Nasional, 

data (18) seperti itu harusnya dapat menyadarkan elite persepakbolaan 

Indonesia, dan data (19) seperti patah arang menyikapi perseteruan antara 

PSSI dengan KPSI, ketiga data bersifat tegar sehingga posisinya tidak dapat 

diubah. Subordinator seperti bersifat wajib, kehadirannya tidak dapat 

dilesapkan. Jika dilesapkan kalimat itu tidak gramatikal. Berdasarkan 

hubungan makna subordinator seperti menyatakan hubungan makna 

perbandingan.  

f. Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Akibat 

 

(20) Sungguh hal sangat memalukan, di mana negeri sebesar 

Indonesia sampai melantarkan pemain asing hingga meninggal 

dunia. (6/12/12) 

Data (20) subordinator sampai yang terletak di tengah kalimat. Klausa 

anak pada data (20) sampai melantarkan pemain asing hingga meninggal 

dunia, bersifat tegar sehingga posisinya tidak dapat diubah. Subordinator 

sampai menyatakan hubungan makna akibat. Klausa anak merupakan akibat 

dari apa yang dinyatakan dalam klausa induk. 

 

 

g. Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Syarat  
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(21) Tentu jika hal itu terus kita biarkan, negeri kita yang pernah 

disebut sebagai salah satu paru-paru dunia akan menjadi negeri 

yang gersang, kering kerontang. (1/12/12) 

(22)   Rasanya mustahil kondisi alam akan terjaga baik oleh 

generasi muda jika pemerintah tetap melakukan pembiaran aksi 

pembalakan liar yang dilakukan kalangan tertentu tanpa 

melakukan tindakan-tindakan preventif, represif maupun 

tindakan hukum secara tegas. (1/12/12) 

Data (21)  dan (22) subordinator jika ada dua posisi yaitu, konsisten pada 

awal kalimat dan konsisten pada tengah kalimat. Klausa anak pada data (21) 

Tentu jika hal itu terus kita biarkan, data (22) jika pemerintah tetap melakukan 

pembiaran aksi pembalakan liar yang dilakukan kalangan tertentu tanpa 

melakukan tindakan-tindakan preventif, represif maupun tindakan hukum 

secara tegas. Data (21) bersifat tegar, apabila posisinya diubah kalimatnya 

tidak gramatikal, data (22) bersifat longgar, sehingga posisinya dapat diubah.  

Berdasarkan hubungan maknya subordinator jika menyatakan syarat, 

klausa anak menyatakan syarat terkadinya tindakan atau kejadian dalam klausa 

induknya. 

h. Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Sebab 

(23) Karena seperti kita pahami bersama, kerusakan alam di 

Indonesia boleh dibilang sudah parah.  (1/12/12) 

(24) Karena itu, setiap 9 Desember kita perlu memperingati 

Hari Anti Korupsi dan menggelorakan perlawanan terhadap 

korupsi. (10/12/12) 

Data (23) dan (24) konjungsi subordinatif yang menghubungkan makna 

sebab dengan subordinator karena  konsisten pada awal kalimat. Klausa anak 

pada data (23) Karena seperti kita pahami bersama, data (24) Karena itu, 

keduanya bersifat tegar apabila posisinya diubah kalimatnya tidak gramatikal.  
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Klausa yang memuat sebab terjadinya tindakan yang disebut pada klausa 

induknya. 

i.  Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Cara 

 

(25) Dari total luas hutan di Indonesia yang mencapai 180 juta 

hektare, menurut menteri kehutanan Zulkifli Hasan (Menteri 

Kehutanan sebelumnya menyebutkan angka 135 juta hektare) 

sebanyak 21 persen atau setara dengan 26 juta hektare telah 

dijarah total sehingga tidak memiki tegakan pohon lagi. 

(1/12/12) 

(26) Laju  deforestasi hutan di Indonesia ini membuat Guiness 

Book of Te Record memberikan “gelar kehormatan” bagi 

Indonesia sebagai negara dengan daya rusak hutan tercepat di 

dunia. (1/12/12) 

Data (25) dan (26) subordinator dengan, konsisten pada tengah kalimat. 

Klausa anak pada data (25) dengan 26 juta hektare telah dijarah total sehingga 

tidak memiki tegakan pohon lagi, (26) dengan daya rusak hutan tercepat di 

dunia, keduanya bersifat tegar, apabila posisinya diubah kalimatnya tidak 

gramatikal.  

j. Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Waktu 

 

(27) Laporan khusus (lapsus) SOLOPOS, Senin (10/12), tentang 

pungli di Badan Pertahanan Nasional (BPN) Solo (juga terjadi 

di BPN di daera lain) secara jelas dan gamblang menunjukkan 

bagaimana penyakit yang satu ini sudah begitu mengakar. 

(12/12/12) 

Data (27) konjungsi yang menghubungkan makna waktu dengan 

subordinator begitu konsisten pada tengah kalimat. Klausa anak pada data (28) 

begitu mengakar, bersifat tegar sehingga posisinya tidak dapat diubah. 
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Subordinator begitu menandai hubungan waktu, pernyataan yang dinyatakan di 

dalam klausa induk dilaksanakan sampai waktu yang disebut klausa anaknya. 

k. Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Keraguan 

(28) Kalau pemerintah nekat mengintervensi, Indonesia harus 

siap-siap menjadi negara ke-17 yang bakal mendapat sanksi di-

banned oleh FIFA. (13/12/12) 

Pada data (28) konjungsi subordinatif yang menyatakan hubungan makna 

keraguan dengan subordinator kalau konsisten pada awal kalimat. Klausa anak 

pada data (28) Kalau pemerintah nekat mengintervensi, bersifat longgar 

sehingga posisinya dapat diubah. Konjungsi ini menandai hubungan keraguan, 

klausa anak menyatakan makna kalau terjadinya tindakan yang disebutkan 

pada klausa induknya.  

l. Konjungsi Subordinatif yang Menyatakan Hubungan Makna Kegunaan 

 

(29) Karenanya, kami menganggap apa yang dicetuskan oleh 

Presiden bisa dijadikan momentum untuk segera melakukan 

gerakan cinta alam. (1/12/12) 

(30) Belum ada kata terlambat untuk mengatasi itu semua. 

(1/12/12) 

Pada data (29) dan (30) konjungsi subordinatif yang menyatakan 

hubungan makna kegunaan dengan subordinator untuk konsisten pada tengah 

kalimat. Klausa anak pada data (29) untuk segera melakukan gerakan cinta 

alam, (30) untuk mengatasi itu semua, keduanya bersifat tegar apabila 

posisinya diubah kalimatnya tidak gramatikal. 

D. SIMPULAN  

Peneliti menemukan 30 data, diantaranya bentuk konjungsi subordinatif  

terdiri dari 11 data sedangkan berdasarkan hubungan makna konjungsi 
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subordinatif terdiri dari 19 data. Bentuk konjungsi subordinatif, yaitu a. 

Konjungsi penyebaban ditemukan 2 data, b. Konjungsi subordinatif 

persyaratan ditemukan 1 data, c. Bentuk konjungsi subordinatif  tujuan 

ditemukan  1data, d. bentuk konjungsi subordinatif kesewaktuan ditemukan 3 

data, e. bentuk konjungsi subordinatif pengakibatan ditemukan  1 data, f. 

bentuk konjungsi subordinatif perbandingan ditemukan 3data. Berdasarkan 

hubungan makna konjungsi subordinatif terdiri dari 19 data di antaranya a.  

Hubungan makna isi, ditemukan  2  data, b. Hubungan makna penerang , c. 

Hubungan makna harapan ditemukan 1 data, d. Hubungan makna 

penjumlahan 1 data. e. Hubungan makna perbandingan 3 data, f. Hubungan 

makna akibat ditemukan 1data,  g. Hubungan makna syarat 2 data,  h. 

Hubungan makna sebab ditemukan 2 data,  i..  Hubungan makna cara 2 data,  

j.  Hubungan makna penyertaan ditemukan 1 data,  k. Hubungan makna waktu 

ditemukan 1 data,  l. Hubungan makna kegunaan 2 data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Aminudin.1990. Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan 

Sastra. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh. 

Chaer Abdul. 1994. Linguistik Umum. Jakarta: PT Rineka Cipta 

......., 2009.Semantik Bahasa Indonesia.Jakarta : PT Rineka Cipta. 

Kridalaksana, Harimurti. 2001. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia. 

Markhamah dan Atiqa. 2011. Analisis Kesalahan dan Karekteristik Bentuk Pasif. 

Surakarta: Jagat Abjad. 

Syafyahya, leni dan Aslinda. 2007. Pengantar Sosiolinguistik. Bandung: PT 

Refika Aditama. 

Tanzeh, Ahmad. 2011. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras. 

 


