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ANALISIS KONJUNGSI PADA TAJUK RENCANA SURAT KABAR SOLOPOS DAN 

IMPLIKASINYA PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki 2 tujuan 1) Mendeskripsikan analisis jenis konjungsi dalam tajuk 

rencana di surat kabar Solopos, 2) Mendeskripsikan implikasinya sebagai bahan ajan 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Objek penelitian ini berupa penggunaan konjungsi 

dalam tajuk rencana pada surat kabar Solopos. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode pustaka, simak, dan catat. Hal tersebut dilakukan 

karena objek dalam penelitian ini merupakan kata yang terdapat pada tajuk rencana. 

Penelitian ini menggunakan metode agih. Hasil penelitian ini terdapat empat jenis konjungsi 

pada tajuk rencana dalam surat kabar Solopos, yaitu 1) konjungsi koordinatif yang terdiri dari 

pembetulan, penegasan, penggabungan, penyamaan, pembatasan, pemilihan, penyamaan. 2) 

konjungsi subordinatif yang terdiri dari perbandingan, sebab akibat, persyaratan, akibat, 

waktu, 3) konjungsi intrakalimat yang terdiri dari tapi, bahwa, misalnya, dan 4) konjungsi 

antarklausa yang terdiri dari menghubungkan dan mengumpulkan, mempertentangkan.  

Kata kunci: tajuk rencana, konjungsi 

 

ABSTRACT 

This study has 2 aims 1) to describe the analysis of conjunction types in the editorial on 

Solopos newspaper, 2) to describe the implications as learning materials of Indonesian 

language in Senior High School. The object of this research is the use of conjunction in the 

editorial on Solopos newspaper. Technique of collecting data in this research is using library 

method, refer to, and record. That is doing because the object in this research is words that 

contained in the editorial. This research using the agih’s method. The results of this study 

contain four types of conjunctions in the editorial in the Solopos newspaper, which are 1) 

coordinative conjunctions consisting of clashing, affirmation, merging, equality, limitation, 

selection, equality. 2) a subordinate conjunction composed of comparison, cause, requirement, 

effect, time, 3) an intracalimat conjunction comprising but, that, for example, and 4) an 

interclauses conjunction composed of linking and collecting, opposing. 

Keywords: editorial, conjunction 

 

1. PENDAHULUAN 

Bahasa sebagai faktor terpenting dalam interaksi sosial umat manusia. Setiap 

bahasa memiliki kekhasannya masing-masing. Namun, ada suatu kesamaan dalam 

setiap bahasa di dunia ini, yaitu memiliki kata penghubung atau biasa di sebut 

konjungsi. Konjungsi digunakan dalam berbahasa sebagai penyambung kata, frasa, 

dan klausa untuk memperlanjar komunikasi. Tanpa konjungsi, komunikasi akan 

terputus-putus dan tidak mengalir dengan lancar, sehingga dapat menimbulkan 
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hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Peneliti menggunakan tajuk rencana 

dalam surat kabar Solopos sebagai sumber data untuk mendapatkan data berupa 

konjungsi. 

Kridalaksana (dalam Markamah, 2009:161) menyatakan bahwa konjungsi 

adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi 

hipotaksis, dan selalu menghubungkan dua satuan atau lebih. Konjungsi juga 

merupakan kata penghubung yang dipergunakan untuk menyambungkan kata, frasa, 

klausa, kalimat, maupun paragraf dalam sebuah wacana. Dengan penggunaan 

konjungsi, hubungan antarkalimat dengan kalimat maupun paragraf dengan paragraf 

menjadi lebih jelas bila dibandingkan dengan hubungan yang tanpa konjungsi.  

Konjungsi sangat diperlukan dalam kalimat, dengan adanya konjungsi kalimat akan 

mudah dipahami.Melihat keunikan konjungsi peneliti tertarik untuk membahas 

konjungsi. Pembahasan akan difokuskan pada analisis konjungsi pada tajuk rencana 

dalam surat kabar Solopos, dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, penggunaan konjungsi pada tajuk rencana dalam 

surat kabar Solopos edisi Januari-Februari 2017 bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan 

analisis jenis konjungsi dalam tajuk rencana di surat kabar Solopos. 2) 

Mendeskripsikan implikasinya sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA.  

Penelitian terdahulu yang relevan, penelitian yang dilakukan oleh Eric Kunto 

Aribowo (2013) yang berjudul “Konjungsi sebagai Sarana Kepaduan wacana dalam 

Tajuk Rencana Majalah “Deutschland”. Penelitian yang dilakukannya membahas 

mengenai konjungsi pada tajuk rencana majalah “Deutschland” terbitan tahun 2008. 

Hasil penelitian memaparkan bahwa pertalian konjungsi adalah pertalian yang 

digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan 

klausa, dan kalimat dengan kalimat. Relasi konjungtif tersebut meliputi hubungan 

aditif, hubungan adversatif, hubungan kausal, dan hubungan temporal. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eric Kunto Aribowo adalah 

sama-sama meneliti konjungsi pada tajuk rencana. 

Penelitian yang berjudul “The Conjunctions Used Inopinion Columns Of 

Singgalang Newspaper” yang dilakukan oleh Fishah Rira dan Havid Ardi menyatakan 

bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konjungsi yang terdapat dalam kolom 

opini surat kabar Singgalang lebih sering menggunakan konjungsi koordinatif, yaitu 

penggabungan dua kalimat yang setara yang berfungsi untuk memberi keterangan 

lebih lanjut kepada pembaca tentang kalimat atau fakta yang muncul di awal. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fishah Rira dan 

Havid Ardi adalah sama-sama meneliti konjungsi dalam surat kabar. Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah yang diteliti oleh Fishah Rira dan Havid Ardi adalah kolom opini, 

sedangkan penelitian ini adalah tajuk rencana.  

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Wiyanti dalam judul “Kohesi Gramatikal 

Konjungsi Wacana Kolom Hikmah Surat kabar Republika” bertujuan untuk 

mendeskripsikan data empiris kohesi gramatikal konjungsi wacana kolom Hikmah 

surat kabar Republika dan untuk melihat kekohesifan wacana kolom Hikmah surat 
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kabar Republika dari aspek kohesi gramatikal konjungsi. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang adalah sama-sama meneliti konjungsi 

pada surat kabar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Ulfa Rujiantika (2014) yang berjudul 

“Penggunaan Konjungsi dalam Kolom Politik-Ekonomi Kompas Edisi Januari-April 

2013”. Penelitian tersebut memaparkan hasil bahwa di dalam kolom Politik-Ekonomi 

koran Kompas edisi Januari-April 2013 terdapat penggunaan konjungsi yang meliputi 

jenis konjungsi, fungsi konjungsi sebagai penanda pertalian makna sesuai konteks 

yang digunakan dalam kolom Politik-Ekonomi, dan penggunaan konjungsi yang 

kurang tepat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka 

Ulfa Rujiantika yaitu sama-sama meneliti konjungsi. Perbedaannya terletak pada 

objek penelitian. Penelitian Eka Ulfa Rujiantika meneliti kolom Politik-Ekonomi 

Kompas Edisi Januari-April 2013, sedangkan penelitian ini meneliti tajuk rencana 

pada surat kabar Solopos. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Sumber data dalam pebelitian ini yaitu tajuk rencana dalam surak kabar 

Solopos edisi Januari-Februari 2017. Data dalam penelitian ini ialah konjungsi yang 

terdapat dalam tajuk rencana surat kabar Solopos edisi Januari-Februari 2017. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

pustaka, simak, dan catat. Menurut Sugiono (2012: 291) teknik kepustakaan adalah 

kajian teoretis dan referensi lain yang bersangkutan dengan nilai, budaya, dan norma 

yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan 

teknik pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data (Moleong, 1990:182). 

Metode simak yaitu digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan 

menyimak penggunaan bahasa, istilah menyimak disisni tidak hanya berkaitan dengan 

penggunaan bahasa secara lisan tetapi juga penggunaan secara tertulis (Mahsun, 

2013:92). Bahan penelitian dalam penelitian ini yaitu, tajuk rencana pada surat kabar 

Solopos. Metode simak didukung oleh teknik catat, yaitu dengan mencatat data-data 

yang dianggap memiliki hubungan yang memenuhi syarat untuk dijadikan penelitian 

(Mahsun, 2013:93). Setelah melakukan metode simak peneliti selanjutnya mencatat 

konjungsi dalam tajuk rencana kemudian mengelompokannya. 

Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah metode agih. Metode 

agih merupakan metode yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang 

bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 1993: 15). Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan tajuk rencana dalam surat kabar Solopos, 

selanjutnya disimak dan dicatat untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan ke 

dalam konjungsi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

trianngulasi teori. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian 

dengan cara membanding-bandingkan  antara sumber, teori, maupun metode/teknik 

penelitian, (Moleong dalam Ibrahim, 2015: 124). Penelitian ini menggunakan 
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trianggulasi teori karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata 

yang mengandung konjungsi. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Klasifikasi Data 

Tajuk rencana yang digunakan sebagai data, yaitu surat kabar Solopos edisi 

bulan Januari 2017 sampai bulan Februari 2017. Selama rentang waktu tersebut 

terdapat 133 data dalam 47 buah tajuk rencana sebagai data yang digunakan untuk 

penelitian. 

a. Konjungsi koordinatif 

1) Praktik suap menyuap terkait mutasi penjabat demikian ini bisa dipastikan 

tak hanya terjadi di Kabupaten Klaten. (SP/2JAN/17). 

2) Motivasi para pegawai tak akan terpacu, bahkan mungkin mati karena 

percuma bekarya dan bekerja semaksimal mungkin sesuai kompetensi 

karena toh karier bukan ditentukan itu, tapi ditentukan beberapa besar 

uang suap yang bisa disetorkan untuk meningkatkan karier. (SP/2JAN/17). 

3) Demotrasi yang dilakukan ratusan pengemudi becak dan ojek pangkalan 

di Solo, Kamis (29/12), adalah fragmen konflik di sektor usaha 

transportasi. (SP/3JAN/17). 

4) Pemerintah menyiapkan regulasi untuk mendukung perkembangan serta 

memberikan perlindungan terhadap konsumen e-commerce.(SP/4JAN/17). 

5) Keseriusan itu akan terlihat melalui ketersediaan katalog produk dan 

diskon secara lengkap, navigasi dan transportasi dalam kota yang memadai, 

berbagai acara budaya yang mengiringi SGS 2017, dan lain-lain. 

(SP/5JAN/17). 

 

b. Konjungsi subordinatif 

1) Dalam konteks pemberatasan korupsi kita harus berpegang teguh pada 

teori korupsi itu laksana gunung es. (SP/2JAN/17). 

2) Motivasi para pegawai tak akan terpacu, bahkanmungkin mati karena 

percuma bekarya danbekerja semaksimal mungkin sesuai kompetensi 

karena toh karier bukan ditentukan itu, tapi ditentukan beberapa besar 

uang suap yang bisa disetorkan untuk meningkatkan karier. (SP/2JAN/17). 

3) Deloitte, sebuah perusahan jasa konsultan audit dan keuangan yang 

berbasis di New York, Amerika Serikat, menyatakan pertumbuhan 

ekonomi nasional Indonesia bisa naik 2% jika usaha kecil dan menengah 

(UKM) memaksimalkan akses ke dunia maya. (SP/4JAN/17). 

4) Salah satunya perlu tidaknya penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 

dalam dunia e-commerce seperti halnya dalam perdagangan konvensional. 

(SP/4JAN/17). 

5) Segala macam makanan dan panganan khas Solo bisa menjadi daya tarik, 

sementara pusat-pusat perbelanjaan jangan hanya menebar banyak diskon, 

namun sebaiknya juga mengemas sajian dan memunculkan suasana yang 

khas Solo sehingga menjadi faktor pembeda. (SP/5JAN/17).  
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c. Konjungsi intrakalimat 

1) Motivasi para pegawai tak akan terpacu, bahkanmungkin matikarena 

percuma bekarya danbekerja semaksimal mungkin sesuai kompetensi 

karena toh karier bukan ditentukan itu, tapi ditentukan beberapa besar 

uang suap yang bisa disetorkan untuk meningkatkan karier. (SP/2JAN/17). 

2) Menteri Pariwisata Arief Yahya pernah menjelaskan bahwa portofolio 

pariwisata terdiri dari tiga hal, yakni, wisata alam (35%), wisata budaya 

(60%), dan wisata buatan (5%). (SP/5JAN/17). 

3) Jawaban normatif itu “hidup bersama” dengan keyakinan terhadap rahasia 

umum yang dimengerti bahwa menjadi pegawai negeri, naik pangkat, naik 

jabatan, mutasi jabatan butuh biaya, butuh “uang pelicin”. (SP/6JAN/17). 

4) Menjaga dalam konteks ini tentu bukan hanyamenjaga supaya tak 

berpindah ke tangan orang jahil, tapi juga merawat, mendigitalisasi, dan 

membuat naskah-naskah itu bisa dipelajari oleh khalayak umum. 

(SP/10JAN/17). 

5) Kini tinggal bagaimana Sri Mulyani membuktikan bahwa Klaten masih 

tetap “bersinar”. (SP/12JAN/17). 

 

d. Konjungsi antarklausa  

1) Ada ususlan agar ojek online jadi solusi antara sebelum tersedia sarana 

transportasi umum yang ideal itu. (SP/3JAN/17). 

2) Di pelbagai kota besar, konflik sejenis pernah terjadi namun kini surut. 

(SP/3JAN/17). 

3) Segala macam makanan dan panganan khas Solo bisa menjadi daya tarik, 

sementara pusat-pusat perbelanjaan jangan hanya menebar banyak diskon, 

namun sebaiknya juga mengemas sajian dan memunculkan suasana yang 

khas Solo sehingga menjadi faktor pembeda. (SP/5JAN/17). 

4) Mungkin sebagian besar masyarakat Klaten memilih diam atas 

permasalahan ini, namun bukan berarti warga Klaten memaafkan jual beli 

jabatan yang dibongkar KPK ini. (SP/12JAN/17). 

5) Jika Pemerintah Arab Saudi masih menetapkan pemangkasan kuota 

jemaah haji 20% dari kuota normal sehingga sama dengan tahun 

sebelumnya, yakni 168.800 orang, bisa jadi waktu antrean untuk berhaji 

bisa mencapai 37tahun! (SP/13JAN/17). 

 

3.2 Analisis data 

Berdasarkan klasifikasi data tersebut di temukan jenis konjungsi di dalam 

tajuk rencana di surat kabar Solopos kemudian peneleti menganalisis berdasarkan 

jenis konjungsinya. 

a. Konjungsi koordinatif 

Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan  dua buah 

konstituen yang kedudukannya sederajat (Chaer, 2009: 82). 
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(1) Praktik suap menyuap terkait mutasi penjabat demikian ini bisa 

dipastikan tak hanya terjadi di Kabupaten Klaten. (SP/2JAN/17). 

Pada wacana (1) terdapat kategori konjungsi koordinatif hanya yang 

berperan sebagai pembetulan. Pada klausa terjadi di Kabupaten Klaten 

menunjukkan adanya pembetulan pada klausa praktik suap menyuap terkait 

mutasi penjabat demikian ini bisa dipastikan tak (hanya di Kabupaten Klaten). 

(2) Motivasi para pegawai tak akan terpacu, bahkan mungkin mati karena 

percuma bekarya dan bekerja semaksimal mungkin sesuai kompetensi 

karena toh karier bukan ditentukan itu, tapi ditentukan beberapa besar 

uang suap yang bisa disetorkan untuk meningkatkan karier. 

(SP/2JAN/17). 

Pada wacana (2) terdapat dua kategori konjungsi koordinatif, yaitu 

konjungsi bahkan dan konjungsi dan. Konjungsi bahkan berperan sebagai 

penegasan, yang menegaskan klausa motivasi para pegawai tak akan terpacu, 

dengan klausa mungkin mati karena percuma bekarya danbekerja semaksimal 

mungkin sesuai kompetensi karena toh karier bukan ditentukan itu, tapi 

ditentukan beberapa besar uang suap yang bisa disetorkan untuk 

meningkatkan karier. Konjungsi dan berperan sebagai penggabungan, yang 

menggabungkan klausa Motivasi para pegawai tak akan terpacu, bahkan 

mungkin mati karena percuma bekarya, dengan klausa bekerja semaksimal 

mungkin sesuai kompetensi karena toh karier bukan ditentukan itu, tapi 

ditentukan beberapa besar uang suap yang bisa disetorkan untuk 

meningkatkan karier. 

(3) Demotrasi yang dilakukan ratusan pengemudi becak dan ojek 

pangkalan di Solo, Kamis (29/12), adalah fragmen konflik di sektor 

usaha transportasi. (SP/3JAN/17). 

Pada wacana (3) terdapat kategori konjungsi koordinatif dan dan 

konjungsi adalah. Konjungsi dan berperan sebagai penggabungan, yang 

menggabungkan klausa demotrasi yang dilakukan ratusan pengemudi becak, 

dengan klausa ojek pangkalan di Solo, Kamis (29/12), adalah fragmen 

konflik di sektor usaha transportasi. Konjungsi adalah berperan sebagai 

penyamaan klausa demotrasi yang dilakukan ratusan pengemudi becak 

danojek pangkalan di Solo, Kamis (29/12), dengan klausa fragmen konflik di 

sektor usaha transportasi. 

(4) Pemerintah menyiapkan regulasi untuk mendukung perkembangan 

serta memberikan perlindungan terhadap konsumen e-

commerce.(SP/4JAN/17). 

Pada wacana (4) terdapat kategori konjungsi koordinatif serta yang 

berperan sebagai penggabungan. Klausa pemerintah menyiapkan regulasi 
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untuk mendukung perkembangan, digabungkan dengan klausa memberikan 

perlindungan terhadap konsumen e-commerce. 

(5) Keseriusan itu akan terlihat melalui ketersediaan katalog produk dan 

diskon secara lengkap, navigasi dan transportasi dalam kota yang 

memadai, berbagai acara budaya yang mengiringi SGS 2017, dan lain-

lain. (SP/5JAN/17). 

Pada wacana (5) terdapat kategori konjungsi koordinatif dan yang 

berperan sebagai penggabungan. Klausa keseriusan itu akan terlihat melalui 

ketersediaan katalog produk, digabungkan dengan klausa diskon secara 

lengkap. Klausa navigasi digabungkan dengan klausa transportasi dalam kota 

yang memadai, berbagai acara budaya yang mengiringi SGS 2017. 

 

b. Konjungsi subordinatif 

Konjungsingsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua 

unsur kalimat (klausa) yang kedudukannya tidak sederajat. Artinya, 

kedudukan klausa yang satu lebih tinggi (sebagai klausa utama) dan yang 

kedua sebagai klausa bawahan atau lebih rendah dari yang pertama (Chaer, 

2009: 82).  

(1) Dalam konteks pemberatasan korupsi kita harus berpegang teguh pada 

teori korupsi itu laksana gunung es. (SP/2JAN/17). 

Pada wacana (1) terdapat kategori konjungsi subordinatif laksana yang 

berperan sebagai perbandingan. Perbandingan antara klausa teori korupsi 

dengan klausa gunung es. 

(2) Motivasi para pegawai tak akan terpacu, bahkanmungkin mati karena 

percuma bekarya danbekerja semaksimal mungkin sesuai kompetensi 

karena toh karier bukan ditentukan itu, tapi ditentukan beberapa besar 

uang suap yang bisa disetorkan untuk meningkatkan karier. 

(SP/2JAN/17). 

Pada wacana (2) terdapat kategori konjungsi subordinatif karena. 

Konjungsi karena berperan sebagai sebab akibat. Klausa sebab percuma 

bekarya danbekerja semaksimal mungkin sesuai kompetensi, akibat kluasa 

motivasi para pegawai tak akan terpacu, bahkan mungkin mati. Klausa sebab 

toh karier bukan ditentukan itu, tapi ditentukan beberapa besar uang suap 

yang bisa disetorkan, akibat klausa percuma bekarya danbekerja semaksimal 

mungkin sesuai kompetensi. 

(3) Deloitte, sebuah perusahan jasa konsultan audit dan keuangan yang 

berbasis di New York, Amerika Serikat, menyatakan pertumbuhan 

ekonomi nasional Indonesia bisa naik 2% jika usaha kecil dan 

menengah (UKM) memaksimalkan akses ke dunia maya. 

(SP/4JAN/17). 
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Pada klausa (3) terdapat kategori konjungsi subordinatif  jika yang 

berperan sebagai persyaratan. Klausa usaha kecil dan menengah (UKM) 

memaksimalkan akses ke dunia maya, menjadi syarat klausa Deloitte, sebuah 

perusahan jasa konsultan audit dan keuangan yang berbasis di New York, 

Amerika Serikat, menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia bisa 

naik 2%. 

(4) Salah satunya perlu tidaknya penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 

dalam dunia e-commerce seperti halnya dalam perdagangan 

konvensional. (SP/4JAN/17). 

Pada klausa (4) terdapat kategori konjungsi subordinatif seperti yang 

berperan sebagai perbandingan. Klausa Salah satunya perlu tidaknya 

penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam dunia e-commerce, 

dibandingkan dengan klausa halnya dalam perdagangan konvensional. 

(5) Segala macam makanan dan panganan khas Solo bisa menjadi daya 

tarik, sementara pusat-pusat perbelanjaan jangan hanya menebar 

banyak diskon, namun sebaiknya juga mengemas sajian dan 

memunculkan suasana yang khas Solo sehingga menjadi faktor 

pembeda. (SP/5JAN/17).  

Pada wacana (5) terdapat kategori konjungsi subordinatif sehingga yang 

berperan sebagai akibat. Klausa mengemas sajian dan memunculkan suasana 

yang khas Solo, akibat klausa menjadi faktor pembeda. 

 

c. Konjungsi intraklaimat 

Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang menghubungkan satuan-

satuan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa 

(Kridalaksana, 2005: 102). 

(1) Motivasi para pegawai tak akan terpacu, bahkan mungkin mati 

karena percuma bekarya danbekerja semaksimal mungkin sesuai 

kompetensi karena toh karier bukan ditentukan itu, tapi ditentukan 

beberapa besar uang suap yang bisa disetorkan untuk 

meningkatkan karier. (SP/2JAN/17). 

Pada wacana (1) terdapat kategori konjungsi intrakalimat tapi, 

konjungsi yang berperan menghubungkan klausa bahkan mungkin mati karena 

percuma bekarya dan bekerja semaksimal mungkin sesuai kompetensi karena 

toh karier bukan ditentukan itu, dengan klausa ditentukan beberapa besar 

uang suap yang bisa disetorkan untuk meningkatkan karier. 

(2) Menteri Pariwisata Arief Yahya pernah menjelaskan bahwa 

portofolio pariwisata terdiri dari tiga hal, yakni, wisata alam (35%), 

wisata budaya (60%), dan wisata buatan (5%). (SP/5JAN/17). 



9 
 

Pada wacana (2) terdapat kategori konjungsi intrakalimat bahwa, 

konjungsi yang berperan menghubungkan klausa Menteri Pariwisata Arief 

Yahya pernah menjelaskan dengan klausa portofolio pariwisata terdiri dari 

tiga hal, yakni, wisata alam (35%), wisata budaya (60%), dan wisata buatan 

(5%). 

(3) Jawaban normatif itu “hidup bersama” dengan keyakinan terhadap 

rahasia umum yang dimengerti bahwa menjadi pegawai negeri, 

naik pangkat, naik jabatan, mutasi jabatan butuh biaya, butuh 

“uang pelicin”. (SP/6JAN/17). 

Pada wacana (3) terdapat kategori konjungsi intrakalimat bahwa,  

konjungsi yang berperan menghubungkan klausa jawaban normatif itu “hidup 

bersama” dengan keyakinan terhadap rahasia umum yang dimengerti dengan 

klausa menjadi pegawai negeri, naik pangkat, naik jabatan, mutasi jabatan 

butuh biaya, butuh “uang pelicin”. 

(4) Menjaga dalam konteks ini tentu bukan hanyamenjaga supaya tak 

berpindah ke tangan orang jahil, tapi juga merawat, mendigitalisasi, 

dan membuat naskah-naskah itu bisa dipelajari oleh khalayak 

umum. (SP/10JAN/17). 

Pada wacana (4) terdapat kategori konjungsi intrakalimat tapi, 

konjungsi yang berperan menghubungkan klausa menjaga dalam konteks ini 

tentu bukan hanyamenjaga supaya tak berpindah ke tangan orang jahil, 

dengan klausa juga merawat, mendigitalisasi, dan membuat naskah-naskah itu 

bisa dipelajari oleh khalayak umum. 

(5) Kini tinggal bagaimana Sri Mulyani membuktikan bahwa Klaten 

masih tetap “bersinar”. (SP/12JAN/17). 

Pada wacana (5) terdapat kategori konjungsi intrakalimat bahwa, 

konjungsi yang berperan mehubungkan antara klausa kini tinggal bagaimana 

Sri Mulyani membuktikan, dengan klausa Klaten masih tetap “bersinar”. 

 

d. Konjungsi antarklausa 

Konjungsi antarklausa adalah konjungsi yang digunakan untuk 

menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya yang berada 

dalam satu kalimat (Kridalaksana, 2005: 102).  

(1) Ada usulan agar ojek online jadi solusi antara sebelum tersedia 

sarana transportasi umum yang ideal itu. (SP/3JAN/17). 

Pada wacana (1) terdapat kategori konjungsi antarkalimat jadi yang 

berperan menghubungkan dan mengumpulkan. Klausa ada usulan agarojek 

online dihubungkan dengan klausa solusi antara sebelum tersedia sarana 

transportasi umum yang ideal. 
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(2) Di pelbagai kota besar, konflik sejenis pernah terjadi namun kini 

surut. (SP/3JAN/17). 

Pada wacana (2) terdapat kategori konjungsi antarkalimat namun yang 

berperan mempertentangkan. Klausa konflik sejenis pernah terjadi, 

dipertentangkan dengan klausa kini surut. 

(3) Segala macam makanan dan panganan khas Solo bisa menjadi daya 

tarik, sementara pusat-pusat perbelanjaan jangan hanya menebar 

banyak diskon, namun sebaiknya juga mengemas sajian dan 

memunculkan suasana yang khas Solo sehinggamenjadi faktor 

pembeda. (SP/5JAN/17).  

Pada wacana (3) terdapat kategori konjungsi namun, sebaiknya yang 

berperan mempertentangkan. Mempertentangkan klausa sementara pusat-

pusat perbelanjaan jangan hanya menebar banyak diskon, dengan klausa juga 

mengemas sajian dan memunculkan suasana yang khas Solo sehinggamenjadi 

faktor pembeda. 

(4) Mungkin sebagian besar masyarakat Klaten memilih diam atas 

permasalahan ini, namun bukan berarti warga Klaten memaafkan 

jual beli jabatan yang dibongkar KPK ini. (SP/12JAN/17). 

Pada wacana (4) terdapat kategori konjungsi antarkalimat namun. 

Konjungsi yang berperan mempertentangkan antara klausa mungkin sebagian 

besar masyarakat Klaten memilih diam atas permasalahan ini, dengan klausa 

bukan berarti warga Klaten memaafkan jual beli jabatan yang dibongkar 

KPK ini. 

(5) Jika Pemerintah Arab Saudi masih menetapkan pemangkasan kuota 

jemaah haji 20% dari kuota normal sehingga sama dengan tahun 

sebelumnya, yakni 168.800 orang, bisa jadi waktu antrean untuk 

berhaji bisa mencapai 37tahun! (SP/13JAN/17). 

Pada wacana (5) terdapat kategori konjungsi antarkalimat jadi. 

Konjungsi yang berperan menghubungkan antara klausa jika Pemerintah Arab 

Saudi masih menetapkan pemangkasan kuota jemaah haji 20% dari kuota 

normal sehingga sama dengan tahun sebelumnya, yakni 168.800 orang, 

dengan klausa waktu antrean untuk berhaji bisa mencapai 37tahun. 

 

3.3 Implikasi Analisis Konjungsi dalam Tajuk Rencana Surat Kabar Solopos 

Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Majid, 2011: 173). Bahan 

ajar sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Bahan ajar 

dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya tajuk rencana dalam surat 
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kabar Solopos. Pemanfaatan tajuk rencana dapat diimplikasikan dengan 

pembelajara bahasa Indonesia Kurikulum 2013 SMA kelas XII. Sesuai dengan 

Kompetensi dasar 3.6 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial dan 

kompetensi dasar 4.6 Merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan 

kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. 

KI dan KD di atas mencakup materi tentang menentukan struktur dan unsur 

kebahasaan dalam teks editorial, menyusun  teks editorial yang sesuai topik,  

struktur, dan kebahasaan, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi topik, 

kerangka, stuktur, unsur kebahasaan, dan teks editorial yang telah disusun, 

sehingga konjungsi dalam tajuk rencana dapat diimplikasikan ke dalam materi 

teks editorial. Jadi tajuk rencana yang berasal dari surat kabar Solopos edisi 

Januari-Februari 2017 dapat digunakan sebagai materi ajar bahasa Indonesia di 

SMA kelas XII.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Konjungsi dalam Tajuk 

Rencana Surat Kabar Solopos dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa Indonesia 

di SMA”, ditemukan adanya penggunaan konjungsi dalam tajuk rencana. Dalam 

penelitian ini terdapat 133 hasil analisis pada 47 tajuk rencana. Terdapat terdapat 

empat jenis konjungsi pada tajuk rencana dalam surat kabar Solopos, yaitu 1) 

konjungsi koordinatif yang terdiri dari pembetulan, penegasan, penggabungan, 

penyamaan, pembatasan, pemilihan, penyamaan. 2) konjungsi subordinatif yang 

terdiri dari perbandingan, sebab akibat, persyaratan, akibat, waktu, 3) konjungsi 

intrakalimat yang terdiri dari tapi, bahwa, misalnya, dan 4) konjungsi antarkalimat 

yang terdiri dari menghubungkan dan mengumpulkan, mempertentangkan Tajuk 

rencana dijadikan pengembangan bahan ajar siswa SMA kelas XII sesuai dengan KD 

3.6 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial dan kompetensi dasar 4.6 

Merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara 

lisan maupun tulis. KI dan KD yang mencakup materi tentang menentukan struktur 

dan unsur kebahasaan dalam teks editorial, menyusun  teks editorial yang sesuai topik,  

struktur, dan kebahasaan, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi topik, 

kerangka, stuktur, unsur kebahasaan, dan teks editorial yang telah disusun. 
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