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KONJUNGSI SUBORDINATIF DALAM WACANA POLITIK SURAT 
KABAR KOMPAS  DAN IMPLIKASINYA DENGAN PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA SMA KELAS XI 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ada tiga. (1)Mendeskripsikan bentuk konjungsi subordinatif dalam 
wacana Politik surat kabar kompas edisi Maret 2017. (2) Mendeskripsikan klasifikasi 
makna subordinatif dalam wacana Politik surat kabar kompasedisi Maret 2017. (3) 
Mendeskripsikan implikasinya klasifikasi makna konjungsi subordinatif dalam 
wacana politik surat kabar kompaspada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 
Penelitian ini mengunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu 
metode simak, metode catat dan teknik pustaka. Metode yang digunakan dalam 
menganalisis data yakni metode padan dan metode agih. Teknik keabsahan data 
mengunakan trianggulasi. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah ditemukan data 
yang menunjukan konjungsi subordinatif yang terdapat pada wacana politik koran 
kompas edisi Maret 2017. Hasil penelitian ini memiliki implikasi terhadap 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XI pada kompetensi dasar 3.3 
Menganalisis teks cerita pendek pantun, cerita ulang, ekplanasi kompleks, dan 
film/drama baik melalui lisan maupun tulisan. 

Kata Kunci: konjungsi, subordinatif, wacana, bahan ajar 

 

ABSTRACK 

The purpose of this study are (1) to describe the form of subordinating 
conjunctions in the discourse of politics newspaper compass edition of March 2017, 
(2) Describe the classification of the meaning of subordinating discourse Politics 
newspaper compass edition of March 2017, (3) Describe the implications for the 
classification of the meaning of subordinating conjunctions in discourse Political 
newspaper compass on learning Indonesian in high school. This method uses 
qualitative descriptive method. Technique of collecting data is done that is method of 
refer to, record method and library technique. The method used in analyzing data 
that is method of padan and method of agih. The technique of data validity using 
triangulation. The results of the analysis in this study was found data showing 
subordinating conjunctions contained in the political discourse compass newspaper 
March edition of 2017. These results have implications for the Indonesian language 
learning in high school class XI to the basic competence 3.3 Analyzing the text of the 
short story poem, story repeated, ekplanasi Complex, and film / drama both through 
oral and written. 

 
Keywords: Conjunction, subordinating , discourse, teaching materials 
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1. Pendahuluan 

Masyarakat hidup dengan kemampuan yang diciptakan oleh Maha Pencipta. 

Kemampuan yang dimiliki membuat aktifitas kehidupan menjadi lebih lancar dan 

tanpa kendala. Mata melihat, hidung mencium bau, telingga mendengar, mulut 

berbicara, tanggan berfungsi sebagai apa saja, kaki berjalan dengan kemampuan 

yang dipunya manusia dapat beraktifitas dan berkomunikasi. Kehidupan sehari-

hari untuk berinteraksi mengunakan komunikasi berbicara. Rohmadi dkk (2012) 

sarana komunikasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu sarana komunikasi 

bahasa lisan dan sarana komunikasi bahasa tulis. Media lisan yaitu media tanpa 

perantara, sedang media tulis yaitu media yang mengunakan perantara salah satu 

contoh media tulis adalah wacana. Wacana sebagai sarana komunikasi tulis yag 

berupa surat kabar, majalah, puisi, cerpen, artikel, koran, karangan siswa. Dalam 

bentuk komunikasi tulis manusia dapat menemukan informasi yang bermanfaat. 

Selain itu dapat menuangkan ide kreatif dalam sebuah komunikasi tulis. 

Harian kompas memiliki macam rubrik. Salah satu rubrik yang ada di harian 

kompas adalah rubrik politik. Rubrik politik memberikan informasi yang menjadi 

ketertarikan masyarakat dalam bidang politik sekaligus memantau perkembangan 

negera ini. Sehingga masyarakat dapat mencari informasi tentang perkembangan 

negara baik yang positif maupun yang negatif. Dari informasi yang didapat 

masyarakat dapat memberi kritik dan saran terhadap pemerintah. 

Konjungsi banyak ditemukan pada surat kabar harian kompas. Ada berbagai 

konjungsi yang digunakan dalam rubrik politik. Tapi konjungsi yang digunakan 

tidak semua pembaca dapat memahami isi informasi yang disampaikan. 

Keterkaitan konjungsi dan rubrik politik pada surat kabar harian kompas bertujuan 

sebagai bahan pembelajaran. Karena konjungsi sangat penting bagi dasar siswa 

memahami isi dari sebuah kalimat. Jadi, penelitian ini terkait dengan konjungsi 

yang terdapat dalam wacana politik surat kabar  kompas edisi Maret 2017 dalam 

implikasinya pada bahasa Indonesia di SMA. Untuk membantu pendidik dalam 

mencari bahan ajar sebagai pembelajaran dikelas. Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti melakukan penelitian tentang konjungsi subordinatif dalam wacana 

politik dalam surat kabar kompas edisi Maret 2017 dalam implikasinya pada 
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bahasa Indonesia di SMA. Dalam wacana politik banyak ditemukan konjungsi 

yang dapat membantu pendidik sebagai media ajar baru. Kemudian wacana 

politik banyak menyampaikan informasi tentang kritik sosial tentang keadaan 

negara dan pesan dari masyarakatnya. 

2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif. Rohmadi, (2012: 84) 

penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka-angka. Desain 

penelitian ini mengunakan metode deskripsi kualitatif.  Penelitian ini akan 

menguraikan deskripsi yang mengunakan data berupa kata-kata dalam wacana 

politik surat kabar kompas edisi Maret 2017 yang akan dianalisis berdasarkan 

konjungsi subordinatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

metode simak dan metode catat. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu melakukan 

pembandingan kebenaran antara data dan sumber data yang telah ada. Data yang 

digunakan sekaligus untuk menguji kebenaran data, yaitu mengecek kebenaran 

dan keabsahan data yang akan diuji oleh sumber data yang berbeda. Metode 

analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode padan dan metode 

agih. Metode padan merupakan alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak 

menjadi bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan (Sudaryanto, 2015: 

15).Teknik dasar yang digunakan dalam metode padan adalah HBS (hubungan 

banding menyamakan). Teknik HBS yang digunakan berfungsi untuk mencari 

kesamaan pokok diantara dua kalimat yang memiliki hubungan 

setara.Sedangkan metode agih merupakan alat penentunya justru bagian dari 

yang digunakan adalah teknik BUL. Teknik BUL digunakan pada awal kerja 

analisis ialah membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau 

unsur; dan unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang 

langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud (Sudaryanto, 2015: 37). 

3. Hasil Peneitian dan Pembahasan 

3.1 Hasil Penelitian 
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Chaer (2009: 81) menyatakan konjungsi adalah kategori yang 

menghubungkan kata, klausa atau kalimat dengan kalimat bisa juga antara 

paragraf dengan paragraf. Menurut Chaer (2009: 82) konjungsi subordinatif 

adalah konjungsi yang menghubungakan dua buah konstituen yang 

kedudukanya tidak sederajat. 

Berikut ini deskripsi konjungsi subordinatif pada wacana politik surat 

kabar kompas edisi Maret 2017. 

1. Konjungsi Subordinatif Penyebab 

 

 

 

 

Pada data di atas, hubungan sebab ditandai oleh penanda 

hubungan berupa konjungsi penyebab “karena”. Sehingga adanya 

peristiwa pada kalimat kedua yaitu masih menunggu waktu yang tepat 

untuk pemberian penghargaan. 

 

 

Data di atas, hubungan sebab ditandai oleh penanda hubungan 

berupa konjungsi penyebab “karena”. Sehingga adanya peristiwa pada 

kalimat kedua yaitu upaya keamanan masih sangat lemah 

2. Konjungsi Subordinatif Persyaratan 

 

 

 

 

 

“Pemberian penghargaan itu akan diberikan pada pekan ini. 

Namun, boy belum dapat memastikan tanggalnya karena 

penentuan waktunya masih menyesuaikan dengan kegiatan 

pimpinan Polri, terutama Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito 

“Masih ada waktu. Tarik-menarik kepentingan itu bisa 

diselesaikan satu hari kalau konsensus tercapai, tetapi bisa juga 

sampai setahun.” 

“Upaya pencegahan oleh aparatur pemerintah belum maksimal 

karena koordinasi antaristansi terkait masih sangat lemah.” 
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Pada data di atas, hubungan syarat ditandai oleh penanda 

hubungan berupa konjungsi persyaratan “kalau” yaitu pada kalimat 

Tarik-menarik kepentingan itu bisa diselesaikan satu hari maka masih 

ada waktu. 

 

 

 

 

 

 

Data di atas, hubungan syarat ditandai oleh penanda hubungan 

berupa konjungsi “kalau” yaitu pada kalimat tidak ada kekosongan 

kursi pemimpin maka perlu opsi per 12 April 

3. Konjunsi subordinatif Tujuan 

 

 

 

 

 

Pada data di atas, hubungan tujuan ditandai oleh penanda 

hubungan berupa konjungsi “supaya” yaitu pada kalimat kedua musik 

indonesia dihargai di negara sendiri merupaka tujuan kalimat Presiden 

juga menyetujui ususlan Ketua Umum PAPPRI Tantowi Yahya. 

 

 

 

 

 

Pada data di atas, hubungan tujuan ditandai oleh penanda 

hubungan berupa konjungsi “agar” yaitu pada kalimat kedua memilih 

Presiden juga menyetujui ususlan Ketua Umum PAPPRI 

Tantowi Yahya supaya musik Indonesia mendominasi di negeri 

sendiri.   

“Opsi yang ini dianggap perlu supaya per 12 April (akhir masa 

jabatan komisioner KPU dan Bawaslu) tidak ada kekosongan 

kursi pemimpin. Kalau ada kekurangan, akan dilengkapi lagi, 

begitu sikap pemerintah,” kata Zainudin.” 

“Hal ini harus menjadi catatan Pansel Komisioner Komnas HAM 

saat ini dalam melakukan seleksi agar terpilih komisioner yang 

layak dan mampu mengangkat citra Komnas HAM.” 
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komisioner yang berkualitas merupakan tujuan kalimat catatan Pansel 

Komisioner Komnas HAM saat ini dalam melakukan seleksi 

4. Konjungsi Subordinatif Waktu 

 

 

 

Pada data di atas, pada bagian kalimat Indonesia terjadi setelah 

kalimat belum merdeka. Konjungsi ‘ketika’ dalam kalimat di atas 

menandai adanya hubungan pertalian waktu antara peristiwa pertama 

dengan peristiwa kedua. 

 

 

 

 

Pada data di atas, pada bagian kalimat setidaknya tersirat dalam 

pidato terjadi setelah kalimat penganugerahaan doktor. Konjungsi 

‘sebelum’ dalam kalimat di atas menandai adanya hubungan pertalian 

waktu antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. 

5. Konjungsi Subordinatif Akibat 

 

 

 

Pada data di atas, hubungan akibat ditandai oleh penanda 

hubungan berupa konjungsi ‘hingga’, pada kalimat kedua dapat 

menimbulkan kesan berbagai kekuasaan merupakan akibat terjadinya 

mempermainkan jabatan pemimpin untuk dipergilirkan. 

 

 

 

Indonesia ketika itu belum merdeka dan masih menjadi daerah  

yang diperebutkan 

MA juga menilai, tidak sepatutnya jabatan pemimpin DPD 

tersebut dipergilirkan sehingga dapat menimbulkan kesan 

berbagai kekuasaan. 

Hal itu setidaknya tersirat dalam pidato yang disampaikan Ketua 

Dewan Universitas Teknologi Rajamangala Surakiart sathirathai 

pada malam sebelum penganugrahan doktor untuk Kalla 

Kekerasan itu, lanjut Askari, antara lain. Dialami SH. Pada 2007, 

dia dianiaya hingga terluka dibagian punggung dan kepalanya 

saat menyuarakan korupsi  di Palembang, Sumatra Selatan 
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Pada data di atas, hubungan akibat ditandai oleh penanda 

hubungan berupa konjungsi ‘hingga’, pada kalimat kedua terluka 

dibagian punggung dan kepalanya saat menyuarakan korupsi  di 

Palembang, Sumatra Selatan merupakan akibat terjadinya dari kalimat 

‘Kekerasan itu’. 

6. Konjunsi Subordinatif Batas Kejadian 

 

 

 

 

 

Data di atas, pada bagian kalimat tahun ke depan, Hatta akan 

berusaha meningkat berbagai sektor batas terjadinya sampai kalimat 

kualitas sumber daya manusia. Konjungsi ‘sampai’ dalam kalimat di 

atas menandai adanya hubungan batas kejadian antara peristiwa 

pertama dengan peristiwa kedua. 

 

 

 

Pada data di atas, pada bagian kalimat mereka yang ditangkap di 

Jakarta batas kejadianya terjadi pada kalimat kamis malam. Konjungsi 

‘hingga’ dalam kalimat di atas menandai adanya hubungan batas 

kejadian antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. 

7. Konjungsi Subordinatif Tujuan Atau Sasaran 

 

 

Mereka yang ditangkap di Jakarta hingga kamis malam  asih 

menjalani pemeriksaan intensif. 

Dua petugas keamanan dan seorang kasubbag telah dinonaktifkan 

guna memudahkan pemeriksaan internal dilakukan oleh MK. 

Dalam tiga tahun ke depan, Hatta akan berusaha meningkat 

berbagai sektor, mulai dari penyelesaian perkara sampai kualitas 

sumber daya manusia. 
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Pada data di atas, hubungan tujuan ditunjukan dengan konjungsi 

‘guna’. Pada kalimat kedua memudahkan pemeriksaan internal 

dilakukan oleh MK merupakan tujuan dari kalimat petugas telah 

dinonaktifkan. 

 

 

 

 

Pada data di atas, hubungan tujuan ditunjukan dengan konjungsi 

‘untuk’. Pada kalimat kedua membahas pengganggaran proyek KTP-

el merupakan tujuan dari kalimat menemui Irman, Sugiharto, anggota 

DPR, dan pejabat Kemendagri. 

8. Konjungsi Subordinatif Penegasan 

 

 

 

 

 

 

 

Pada data di atas terdapat hubungan penegasan yang ditunjukan 

dengan konjungsi ‘meskipun’. Pada kalimat kedua secara aturan 

tertulis sudah sesuai, yakni hukuman minimal bagi pencoblos ganda 3 

tahun penjara sesuai dengan pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pilkada merupakan kepastian dari kalimat 

putusan itu mencederai rasa keadilan. 

 

 

 

Said menilai putusan itu mencederai rasa keadilan. Sebab, 

perbuatan Darwis dengan hukuman yang diterima tidak sebanding 

meskipun secara aturan tertulis sudah sesuai, yakni hukuman 

minimal bagi pencoblos ganda 3 tahun penjara sesuai dengan pasal 

178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada 

Ia diduga menemui Irman, Sugiharto, anggota DPR, dan pejabat 

Kemendagri untuk membahas pengganggaran proyek KTP-el. 

Kisah korupsi di negeri ini nyaris tak terhitung lagi lembaran-

lembarannya. Meskipun sudah masuk agenda reformasi 1998, 

korupsi bukannya terkikis habis, malah terus menyebar seperti 
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Pada data (36) di atas terdapat hubungan penegasan yang 

ditunjukan dengan konjungsi ‘meskipun’. Pada kalimat kedua sudah 

masuk agenda reformasi 1998 merupakan kepastian dari kalimat 

Kisah korupsi di negeri ini nyaris tak terhitung. 

9. Konjungsi Subordinatif Perbandingan 

 

 

 

 

Pada data di atas merupakan bentuk hubungan perbandingan 

membedakan. Hal ini ditaandai dengan adanya konjungsi ‘seperti’ 

yang mengumpamakan antara kabar tersebut sudah beredar luas di 

sejumlah grub komunikasi kelompok teroris di Indonesia dengan grup 

telegram.   

Implikasinya klasifikasi makna konjungsi subordinatif yang terdapat 

dalam wacana Politik surat kabar kompas pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA 

Bahan ajar adalah seperangkat saran atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batas-batas, dan acara 

mengevaluasi dan cara mengevaluasi dan cara mengevaluasi yang didesain 

secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan pembelajran 

yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan 

dengan segala kompleksitanya Menurut Widodo dan Jasmine (dalam 

Lestari, 2013: 1).Bentuk pemakain konjungsi subordinatif tersebut dapat 

dijadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA.Berikut ini merupakan sebuah KI dan KD yang terkait dalam sebuah 

klasifikasi makna konjungsi subordinatif pada pembelajaran bahasa 

Indonesia 

Walau Kementerian Luar Negeri dan Polri belum dapat 

memastikan tewasnya Bahrumsyah, kabar tersebut sudah beredar 

luas di sejumlah grub komunikasi kelompok teroris di Indonesia, 
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KI 3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humoniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradapan terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk mencegah masalah. 

KD 3.3 Menganalisis teks cerita pendek pantun, cerita ulang, ekplanasi 

kompleks, dan film/drama baik melalui lisan maupun tulisan 

 

3.2 Pembahasan 

Penelitian Belwey (2014) berjudul “Systematic mismatches: 

Coordination and subordination at three levels of grammar”. Persamaan 

penelitian Belwey sama mengkaji konjungsi. Perbedaanya penelitian 

Belyaev lebih mengkaji tertang dua strategi dua unsur klausa 

menggabungkan di Ossetic yang menunjukan campuran sifat antara 

koordination dan subordination dan sumber data mengunakan grammar1. 

Sedangkan penelitian  ini lebih berfokus mengkaji jenis konjungsi  

Penelitian Bamman David, Marco Passarotti, dan Gregory crane 

(2008) berjudul “A Case Study In Treebank Collaboration And Comparison 

Accusativus Cum Infinitivo And Subordination In Latin”. Persamaan 

penelitian Bamman david adalah sama mengkaji konjungsi subordinatif. 

Perdedaan penelitian Bamman David mengkolaborasi antara dua proyek 

Treebank terpisah annotating data untuk bahasa (Latin) dan menciptakan 

standar umum untuk penjelasan dari sintaks Latin. Sedangkan penelitian  ini 

lebih berfokus mengkaji jenis konjungsi subordinatif dan memakai sumber 

data dari koran harian kompas rubrik politik edisi Maret 2017. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Bentuk 
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konjungsi subordinatif dalam wacana politik surat kabar kompas edisi bulan 

Maret 2017 terdapat 38 kata penghubung yang ditemukan. Klasifikasi makna 

konjungsi subordinatif dalam wacana politik surat kabar kompas edisi bulan 

Maret 2017 terdapat 9 makna konjungsi subordinatif yaitu 5 konjungsi 

penyebab, 3 konjungsi persyaratan, 3 konjungsi tujuan, 13 konjungsi waktu, 3 

konjungsi akibat, 3 konjungsi batas kejadian, 5 konjungsi tujuan dan sasaran, 1 

konjungsi penegasan, dan 1 konjungsi perbandingan. Konjungsi subordinatif 

pada wacana politik yang sudah dianalisis tersebut kemudian dijadikan sebagai 

bahan ajar dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia SMA, sesuai 

kompetensi dasar menganalisis teks cerita pendek pantun, cerita ulang, ekplanasi 

kompleks, dan film/drama baik melalui lisan maupun tulisan. 
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