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Abstrak
Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih
dan klausa itu tidak memiliki status yang sama. Permasalahan penelitian ini, yaitu
(1) gambaran secara sistematis pemakaian konjungsi subordinatif dalam teks buku
pelajaran SLTA; (2) fungsi dan kadar kebakuan pemakaian konjungsi subordinatif
dalam teks buku pelajaran SLTA; dan (3) sistem pemakaian konjungsi subordinatif
berdasarkan perilaku sintaksis dan makna yang muncul dalam kalimat pada teks buku
pelajaran SLTA. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa teks bahan ajar SLTA
terdapat cukup banyak pemakaian kalimat dengan konjungsi subordinatif, seperti kata
jika, sebelum, walaupun, atau bahwa. Sebagai konjungsi subordinatif, kata-kata itu
selalu mengawali klausa yang berfungsi sebagai anak kalimat. Dari hal itu tampak
distribusi konjungsi tersebut, yaitu di awal dan di tengah kalimat. Adapun makna
yang dimunculkan oleh konjungsi itu bervariasi, antara lain menyatakan ‘waktu’,
‘tujuan’, dan ‘pengandaian’.
Kata kunci: konjungsi subordinatif, bentuk, distribusi, makna, kaidah
Abstract
Subordinative conjunction was a conjunction that connects two or more clauses and
those clauses do not have the same status. These research problems, i.e. (1) describing
systematically the use of subordinative conjunction toward senior high school lesson
text book; (2) function and grammatically of using subordinative conjunction in senior
high scholl lesson text book. (3) the system usage of subordinative conjunction based
on syntax behavior and meaning that arises in sentences with reference to senior
high school lesson text book. The result and discussion was to show senior high
school materials includes, there were many subordinative conjunctions used in the
sentences, e.g. jika, sebelum, walaupun, or bahwa. As subordinative conjunctions,
those words always start the clause that functions as dependent clause. In term of this,
it consist of distributing of conjunctions in preceding a sentence and in the middle of
a sentence. The meaning was raised by the conjunctions varieties, including stated
the ‘time’, ‘goal’, and ‘conditional sentence’.
Keywords: subordinative conjunction, form, distribution, meaning, rule
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PENDAHULUAN
Konjungsi adalah kata atau ungkapan
penghubung antarkalimat, antarfrasa,
antarklausa, dan antarkalimat (Sogono,
2008). Konjungsi juga termasuk salah satu
kata nonreferensial, yakni kata yang tidak
mempunyai acuan di luar bahasa. Walaupun
disebut dengan kata nonreferensial, kata jenis
itu tidak berarti tidak memiliki referen, hanya
referennya menyatakan “sesuatu yang ditunjuk”.
Berbeda halnya dengan kata referensial, yaitu
dikotomi dari kata nonreferensial, kata tersebut
referennya adalah unsur situasi yang menjadi
isi tuturannya, sedangkan kata nonreferensisl
referennya adalah “hubungan” antarunsur
situasi dan atau “hubungan” antara unsur situasi
dan maksud si penutur. Dalam hal ini, unsur
situasi yang menjadi isi tuturan itu dimengerti
sebagai sesuatu yang hakikatnya impersonal
dan maksud penutur dimengerti sebagai sesuatu
yang personal (Sudaryanto, 1979:29).
Kata nonreferensial, di dalam tataran
bahasa, berfungsi untuk menentukan makna
frasa, khususnya yang disebut dengan prediksi
(predication) dan juga untuk mengubah
makna klausa yang disebut dengan proposisi
(proposition). Sementara itu, kata nonreferensial
juga dapat menentukan tata bahasa. Dalam
bahasa Indonesia, konjungsi (konjungtor)
merupakan salah satu jenis kata tersebut
(Sudaryanto, 1979).
Konjungsi sebagai salah satu dari kata
nonreferensial belum banyak dibicarakan,
sedangkan kelas kata lainnya seperti nomina,
verba, adjektiva, dan adverbia sudah banyak
dikaji (Alieva, 1991:89—95), khususnya
dalam buku pelajaran. Padahal, kata jenis
ini merupakan kata yang dapat menentukan
pola dan struktur sintaksis, khususnya dalam
penyusunan buku pelajaran atau buku paket,
yang tertuang dalam bentuk lembar kerja siswa
(LKS) untuk peserta didik. Mengingat perannya
yang cukup penting seperti tersebut di atas,
khususnya bagi tim penyusun buku pelajaran,
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kajian mengenai jenis kata itu seperti konjungsi
sangat bermanfaat. Hasilnya diharapkan dapat
dipakai sebagai sumbangan dan masukan yang
berharga dalam bidang tata bahasa.
Pemakaian konjungsi dalam teks buku
pelajaran SLTA cukup tinggi, tetapi pemakaian
yang baik dan benar sering diabaikan. Sebagai
contoh ketika manusia hidup berkelompok
untuk menyatukan visi dan misinya mereka
memerlukan tokoh atau figur yang dapat
dijadikan panutan. Kalimat tersebut merupakan
kalimat kompleks yang menggunakan konjungsi
ketika sebagai penghubung antarklausa.
Berdasarkan latar belakang tersebut,
tulisan ini menguraikan seberapa jauh peranan
sistematis konjungsi, khususnya konjungsi
subordinatif dengan tepat. Peranan sistematis
konjungsi subordinatif tersebut disoroti
berdasarkan perilaku sintaksis dan maknanya.
Dengan demikian, masalah yang dikaji dalam
tulisan ini adalah bentuk konjungsi subordinatif,
fungsi dan makna hubungan yang dinyatakan
oleh konjungsi subordinatif, dan sistem
pemakaian konjungsi subordinatif dalam teks
buku pelajaran SLTA.
Tujuan tulisan ini untuk mengetahui
(1) gambaran secara sistematis pemakaian
konjungsi subordinatif dalam teks buku
pelajaran SLTA, (2) ingin mengetahui fungsi
dan kadar kebakuan pemakaian konjungsi
subordinatif dalam teks buku pelajaran
SLTA, serta (3) sistem pemakaian konjungsi
subordinatif berdasarkan perilaku sintaksis dan
makna yang dimunculkan dalam kalimat pada
teks buku pelajaran SLTA.
		
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN
TEORI
Tulisan ini membicarakan salah satu
dari kata nonreferensial, yaitu konjungsi
subordinatif. Untuk hal itu, diacu konsep dari
Alwi (2003) dalam bukunya yang berjudul
Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Di
samping itu, tulisan ini juga mengacu pada
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konsep makna Olga dan Richard dalam buku
The Meaning Of Meaning yang dimuat dalam
buku Pengantar Semantik yang diterjemahkan
oleh Sumarsono (1985). Model analisis makna
yang dikemukakan oleh Olga dan Richad
adalah model segi tiga dasar. Di dalam model
itu ada tiga komponen makna, yaitu pikiran
atau referensi, lambang, dan referen. Pada
model itu disebutkan bahwa tidak ada hubungan
langsung antara kata dan benda atau hal yang
diacunya. Kata melambangkan pikiran atau
referensi dan referensi mengacu pada unsur atau
peristiwa yang dibicarakan. Dengan demikian,
secara intuitif konsep segitiga dasar itu dapat
membantu di dalam menentukan kata yang
bersifat nonreferensial dalam bahasa.
Penelitian ini menggunakan teori
struktural yang dikemukan oleh Alwi et al.
(2003). Penerapan teori struktural dilakukan
untuk mengamati pemakaian struktur bahasa
Indonesia pada teks buku pelajaran SLTA.
Untuk mendukung hal itu, buku-buku lain
yang dijadikan acuan adalah Kamus Besar
Bahasa Indonesia (2008), Gapura Bahasa
Indonesia (Sasangka, 2013), dan buku-buku
seri penyuluhan, yaitu Ejaan, Kalimat, dan
Bentuk dan Pilihan Kata.
		
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah metode pengamatan
atau observasi. Metode ini dibantu dengan
teknik catat (Sudaryanto, 1993:41). Kemudian,
data yang sudah terklasifikasi dianalisis dengan
metode deskriptif normatif, yakni dengan
menentukan kesalahan pemakaian bahasa
Indonesia berdasarkan norma–norma atau
kaidah–kaidah bahasa Indonesia ragam baku.
Sumber data yang dipakai dalam
penelitian ini adalah buku pelajaran untuk
SLTA, baik buku wajib maupun buku penunjang.
Data diperoleh dengan cara pengamatan dan
penyimakan terhadap kata nonreferensial dalam
buku pelajaran SLTA.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Konjungsi Subordinatif dalam Teks Buku
Ajar SLTA
Konjungsi sebagai salah satu dari jenis
kata nonreferensial, disebut juga kata sambung
adalah kata tugas yang menghubungkan
dua klausa atau lebih. Dalam bahasa
Indonesia terdapat lima jenis konjungsi yaitu
konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif,
antarkalimat, dan konjungsi antarparagraf
(Alwi, 2003). Konjungsi koordinatif adalah
kata yang menghubungkan dua unsur atau
lebih dan kedua unsur itu memiliki status yang
sama. Konjungsi subordinatif adalah kata yang
menghubungkan dua klausa atau lebih dan
klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang
sama. Konjungsi korelatif adalah kata tugas
yang menghubungkan dua kata, frasa, atau
klausa dan kedua unsur yang dihubungkan
itu memiliki status sintaksis yang sama.
Selanjutnya, konjungsi antarkalimat adalah
kata tugas yang menghubungkan satu kalimat
dengan kalimat yang lain. Terakhir, konjungsi
antarparagraf adalah kata tugas yang pada
umumnya, mengawali suatu paragraf. Jadi,
konjungsi subordinatif merupakan salah satu
jenis konjungsi yang ditinjau dari sudut perilaku
sintaksisnya.
Sugono (2008) menyebutkan bahwa
konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang
menghubungkan anak kalimat dan induk
kalimat atau menghubungkan bagian dari
kalimat subordinatif. Sementara itu, dalam Alwi
(2003) disebutkan bahwa konjungsi subordinatif
adalah konjungsi yang menghubungkan dua
klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki
status yang sama. Maksudnya, salah satu dari
klausa itu adalah anak kalimat.
Anak kalimat adalah bagian kalimat
(klausa) yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai
kalimat lengkap, sedangkan induk kalimat
adalah bagian kalimat (klausa) dari kalimat
majemuk bertingkat yang sekurang-kurangnya
terdiri atas subjek dan predikat yang mempunyai
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potensi untuk menjadi kalimat (Sugono, 2008).
Sebagai contoh, Saya akan naik haji jika tanah
saya laku. Kalimat tersebut adalah kalimat
majemuk bertingkat karena terdiri atas dua
klausa, yaitu Saya akan naik haji sebagai induk
kalimat karena klausa ini berpotensi menjadi
kalimat dan jika tanah saya laku sebagai anak
kalimat karena tidak dapat berdiri sendiri.
Klausa jika tanah saya laku tidak berpotensi
sebagai kalimat karena didahului oleh kata
tugas jika yang berfungsi sebagai konjungsi.
Jelasnya, kata jika sebagai konjungsi berposisi
mengawali anak kalimat. Oleh karena kata
tugas jika menghubungkan induk dan anak
kalimat dengan status berbeda, berarti kata jika
adalah konjungsi subordinatif.
Dari penjelasan itu dapat dikatakan
bahwa sebagai konjungsi subordinatif, kata
tugas itu berposisi mendahului klausa yang
berfungsi sebagai anak kalimat. Dalam bahasa
Indonesia kata tugas seperti itu cukup banyak
ditemukan. 		
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SLTA ini konjungsi jika kerap berposisi di
awal kalimat yang dapat dicermati pada contoh
berikut.
(1) Jika tubuh seseorang mengalami
kekurangan protein berkepanjangan,
orang tersebut akan menderita penyakit
malnutrisi. (Bio 3/6).
(2) Jika tenaga kerja telah memilih satu
pekerjaan tertentu, ia tidak bisa lagi
bekerja di tempat lain pada waktu yang
sama (Eko/1/3).
(3) Jika malam ini kamu memutuskan untuk
menonton televisi, maka kamu tidak
bisa menonton di bioskop (Eko/1/4).
Konjungsi jika sebagai bagian dari
anak kalimat yang berposisi mengikuti induk
kalimat, pemakaiannya ada, tetapi tidak sekerap
konjungsi jika berposisi di awal kalimat. Hal itu
dapat dicermati pada contoh berikut.
(4) Sesuatu tidak disebut langka jika
jumlahnya berlimpah, bermutu baik,
dan dapat ditemukan di segala tempat
dan waktu (Eko 1/3).
(5) Sistem ekonomi ini hanya dapat berlaku
dengan baik jika struktur pasar yang
digunakan adalah struktur pasar
persaingan sempurna (Eko/1/21).

Bentuk dan Distribusi Konjungsi
Subordinatif
Berdasarkan data yang ditemukan
dalam teks buku ajar siswa SLTA terdapat
cukup bayak pemakaian konjungsi suborninatif.
Bentuk konjungsi subordinatif yang ditemukan
pemakaiannya, antara lain adalah jika,
Pemakaian konjungsi jika dalam teks
walaupun, karena, tatkala, bahwa, dan ketika.
Untuk jelasnya, berikut diuraikan bentuk, dan bahan ajar siswa SLTA tersebut, pada umumnya
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bila
distribusinya.
konjungsi jika dengan klausa yang berfungsi
sebagai anak kalimat berposisi di awal kalimat,
Konjungsi Suborninatif Jika
Kata jika merupakan salah satu bentuk tanda koma (,) digunakan sebagai pemisah
konjungsi subordinatif yang ditemukan dalam anak kalimat dan induk kalimatnya. Hal itu
teks buku ajar siswa SLTA. Konjungsi ini dapat dicermati pada kalimat (1), (2), dan (3).
kerap digunakan dan distribusinya bervariasai. Begitu pula halnya dengan konjungsi jika yang
Distribusi yang dimaksudkan di sini adalah berposisi di tengah kalimat atau mengikuti
posisi konjungsi subordinatif dalam kalimat induk kalimat, penulisannya sudah sesuai
majemuk. Berdasarkan data, konjungsi jika ada dengan kaidah bahasa Indonesia, yakni anak
berposisi di awal kalimat artinya anak kalimat kalimat tidak didahului oleh tanda koma (,).
Pemakaian konjungsi jika yang tidak
mendahului induknya. Dalam teks buku ajar
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sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu
jika dipasangkan dengan maka. Pemakaian
pasangan itu dalam kalimat majemuk tidak
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena
kedua klausa yang dihubungkan adalah anak
kalimat, satu diawali dengan jika dan yang
lainnya dengan maka. Perhatikan contoh (3)
a) jika malam ini kamu memutuskan untuk
menonton televisi dan b) maka kamu tidak bisa
menonton di bioskop. Agar kalimat itu sesuai
dengan kaidah, salah satu konjungsi harus
dihilangkan menjadi seperti berikut.
(3a) Jika malam ini kamu memutuskan untuk
menonton televisi, kamu tidak bisa
menonton bioskop.
			
Atau
(3b) Malam ini kamu memutuskan untuk
menonton televisi maka kamu tidak bisa
menonton bioskop.
Konjungsi Suborninatif Karena
Kata karena juga dikategorikan sebagai
konjungsi subordinatif. Berdasarkan data yang
ada, dalam teks bahan ajar siswa SLTA kerap
ditemukan kalimat majemuk yang dihubungkan
dengan konjungsi karena. Hal tersebut dapat
dicermati pada contoh berikut.
(1) Aktivitas kelenjar ini menghasilkan bau
karena aktifitas bakteri propiamibakteri
dan dypteroid aerob memecah komponen
organik, seperti urea, keratinin, dan
minyak dari keringat yang dihasilkan
(Bio/3/87).
(2) Karena makanan mahluk hidup,
karena hujan makanan tumbuh,
karena persembahan hujan turun,
dan persembahan lahir karena karma
(PA/2/17).
(3) Menjadi manusia seseorang sepatutnya
bersyukur dan berbesar hati, karena
sungguh tidaklah mudah untuk dapat
dilahirkan menjadi manusia sekalipun
manusia hina (PA/2/23).
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(4) Karena sifatnya yang mudah larut,
garam mineral tidak mengalami
proses pencernaan di dalam tubuh
(Bio/2/13).
Dilihat dari distrisbusinya, konjungsi
karena pada teks bahan ajar siswa SMA/SMK
ada yang berposisi di awal dan di tengahtengah kalimat. Berdistribusi di tengah kalimat,
maksudnya anak kalimat mengikuti induknya
sehingga konjungsi berada di tengah kalimat.
Yang berposisi di awal kalimat dapat dicermati
pada contoh (2) dan (4), sedangkan yang
berposisi di tengah kalimat tampak pada contoh
(1) dan (3).
Bila hal itu dilihat dari kaidah bahasa
Indonesia, terdapat pemakaian konjungsi karena
yang sesuai dan tidak sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia. Pemakaian konjungsi karena
yang sesuai dengan kaidah dapat dicermati pada
contoh (1) dan (4). Dikatakan sesuai dengan
kaidah karena tatkala karena berposisi di tengah
kalimat sebagai penghubung induk dan anak
kalimat atau anak kalimat mengikuti induknya
tanda koma tidak digunakan sebelum konjungsi
tersebut. Perhatikan contoh berikut.
(1) Aktivitas kelenjar ini menghasilkan bau
karena aktifitas bakteri propiamibakteri
dan Dypteroid aerob yang memecah
komponen organik, seperti urea,
keratinin, dan minyak dari yang
dihasilkan (Bio/3/87).
Pada kalimat (3) sebelum konjungsi
karena tanda koma (,) dicantumkan untuk
memisahkan induk dan anak kalimat. Hal ini
tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
Agar sesuai, tanda koma harus dihilangkan
seperti (3a) berikut.
(3a) Menjadi manusia seseorang sepatutnya
bersyukur dan berbesar hati karena
sungguh tidaklah mudah untuk dapat
dilahirkan menjadi manusia, sekalipun
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manusia hina (PA/2/23).
Konjungsi karena yang berposisi di
awal kalimat yang penulisannya tidak sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia. Semestinya,
setelah penulisan anak kalimat yang diawali
dengan konjungsi karena, tanda koma (,) harus
dicantumkan untuk mengantarai anak kalimat
dan induknya, (2a) seperti berikut.
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berdistribusi di awal, yakni anak kalimat
mendahului induknya. Di samping itu, terdapat
juga konjungsi ketika yang berdistribusi di
tengah kalimat, yakni anak kalimat menyertai
induknya. Hal itu tampak pada contoh
berikut.
(4) Pertumbuhan ekonomi negatif pernah
dialami Indonesia di tahun 1998 ketika
terjadi krisis ekonomi (Eko/1/28).

(2a) Karena makanan, makhluk hidup. Karena hujan, makanan tumbuh. Karena
Bila data tersebut dicermati, tampak
persembahan, turun dan persembahan
bahwa penulisan kalimat dengan konjungsi
lahir karena karma (PA/2/17).
ketika/tatkala pada contoh (1), (2), dan (3)
yang berdisribusi di awal kalimat sudah sesuai
Penulisan konjungsi karena di awal
dengan kaidah bahasa Indonesia karena ketika
kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa
yang mengawali anak kalimat saat berdistribusi
Indonesia dapat diperhatikan pada contoh (4).
mendahului induk kalimat disertai dengan
tanda koma (,) untuk mengantarai anak dan
Konjungsi Suborninatif Ketika/Tatkala
induk kalimat. Pemakaian konjungsi ketika
Kata tugas ketika merupakan salah
yang berdistribusi di awal kalimat yang tidak
satu jenis konjungsi suborninatif yang
sesuai dengan kaidah juga ditemukan dalam
menghubungkan induk kalimat dan anak
teks bahan ajar SLTA, seperti contoh berikut.
kalimat. Di samping ketika, terdapat pula
kata tugas tatkala, yakni kata yang memiliki
(5) Ketika hancurnya dunia ini di segala
makna dan fungsi yang sama dengan ketika.
ruang jagat raya dipenuhi hawa
Jadi, dalam hal ini kata ketika/tatkala adalah
kemerah-merahan dengan gejolak
konjungsi yang merujuk pada hal yang sama.
gerak yang sangat hebat disertai
Dalam teks bahan ajar SLTA ditemukan
suara dentuman halilintar sambungkekerapan penggunaan konjungsi ketika/tatkala
menyambung dengan dahsyatnya (PA
2/21/2000).
dengan distribusi seperti berikut.
(6) Tatkala manusia hidup berkelompok
untuk menyatukan visi dan misinya
(1) Tatkala kita sebagai pemimpin, ada
mereka memerlukan tokoh, figur, yang
lima upaya yang mesti dilakukan yang
disebut dengan istilah panca upaya
dapat dijadikan panutan (PA/2/40).
sandhi (PA/a/51).
(2) Ketika perekonomian mengalami
Ketidaksesuaiannya disebabkan oleh
perlambatan pertumbuhan, pemerintah tidak dicantumkannya tanda koma (,) untuk
berusaha meningkatkan pertumbuhan
mengantarai anak dan induk kalimatnya. Hal
ekonomi tersebut (Eko//1/28).
(3) Ketika garam dipompakan ke luar dari itu membuat kalimat majemuk tersebut menjadi
tubulus, air juga mengalami osmosis tidak berterima. Agar berterima, anak kalimat
dengan konjungsi ketika/tatkala yang berposisi
(Bio/2/20).
mendahului induk kalimat itu harus disertai
Berdasarkan data, tampak bahwa tanda koma seperti pada kalimat perbaikan
konjungsi ketika/tatkala sebagian besar berikut.
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(5a) Ketika hancurnya dunia ini, segala
(6) Pada waktu Panca Pandawa mengetahui
ruang jagat raya dipenuhi hawa
bahwa Bagawan Bhisma diangkat
kemerah-merahan dengan gejolak
menjadi senopati maka Panca Pandawa
gerak yang sangat hebat disertai
menghadap kepada Bhisma (PA/2/8).
suara dentuman halilintar sambung(7) Ini mengandung makna bahwa apabila
menyambung dengan dahsyatnya (PA
perbuatan kita pada kehidupan yang
2/21/2000).
terdahulu baik, kehidupan kita yang
(6a) Tatkala manusia hidup berkelompok
sekarang akan baik pula (PA/2/8).
untuk menyatukan visi dan misinya,
mereka memerlukan tokoh atau
Pemakaian kata bahwa pada kalimat (6)
figur yang dapat dijadikan panutan di atas kurang tepat karena bersifat mubazir dan
(PA/2/40).
yang menjadi konjungsi dalam kalimat tersebut
adalah maka. Begitu pula halnya dengan kata
Konjungsi Suborninatif Bahwa
bahwa pada kalimat (7). Kata bahwa pada
Kata bahwa juga merupakan salah satu
kalimat itu bukanlah konjungsi. Yang menjadi
bentuk konjungsi subordinatif yang ditemukan
konjungsi pada kalimat itu adalah kata apabila.
dalam bahan ajar siswa SLTA. Konjungsi ini
Dengan demikian, kalimat di atas lebih tepat
kerap digunakan dan berposisi di tengah kalimat
ditulis dengan menghilangkan kata bahwa dan
sebagai penjelas konstruksi sebelumnya. Hal itu
maka seperti berikut.
dapat dicermati pada contoh berikut.
(1) Secara sederhana dapat dikatakan
bahwa hasil atau akibat itu akan sesuai
dengan apa yang menjadi sebab dari
pada perbuatan (PA/2/2).
(2) Data epidemiologi menyatakan bahwa
sebagian kasus yang terjadi pada
penderita hepatitis B (10%) akan
menjurus ke krisis (BIO/2/266).
(3) Punarbawa adalah suatu keyakinan
bahwa ada kehidupan (kelahiran)
setelah kematian (PA/2/5).
(4) Perlu kamu ketahui bahwa pasar
dapat dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu pasar output dan pasar input
(Eko/2/68).
(5) Setiap perusahaan mengetahui bahwa
setiap perubahan kebijakan harga,
kualitas, output, dan iklan dapat
mendorong reaksi dari perusahan
pesaing (Eko/2/71).
Dalam teks bahan ajar SLTA ditemukan
pula pemakaian konjungsi bahwa yang kurang
tepat. Hal itu dapat dicermati pada kalimat
berikut.
ISSN 0854-3283

(6a) Pada waktu Panca Pandawa mengetahui
Bagawan Bhisma diangkat menjadi
senopati maka Panca Pandawa
menghadap Bhisma (PA/2/8).
(7a) Ini mengandung makna, apabila
perbuatan kita pada kehidupan yang
terdahulu baik, kehidupan kita yang
sekarang akan baik pula (PA/2/8).
Konjungsi Suborninatif Sehingga
Dalam teks bahan ajar SLTA kata
sehingga sebagai penghubung antarkalimat
kerap muncul. Kata sehingga dikategorikan
sebagai konjungsi, yaitu konjungsi subordinatif.
Konjungsi sehingga kerap muncul dengan
distribusi di tengah kalimat seperti berikut.
(1) Keringat yang akan dikeluarkan
melalui pori-pori di permukaan kulit
akan menyerap panas tubuh sehingga
suhu tubuh menjadi tetap (Bio/3/86).
(2) Garam empedu menyebabkan
meningkatnya kelarutan kolesterol
lemak dan vitamin yang larut lemak
sehingga membantu penyerapannya
dari usus (Bio/3/88).
, Vol. 27, No. 2, Desember 2015
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(3) Pasar dalam arti luas adalah segala
sesuatu yang memungkinkan terjadinya
transaksi antara permintaan dan
penawaran sehingga memungkinkan
terjadinya harga keseimbangan
(Eko/2/68).
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pada masa kehidupan ini, yang tidak
sempat dinikmati maka akan diterima
pada kehidupan yang akan datang
(PA/2/10).

Penggunaan konjungsi maka pada
teks bahan ajar siswa SLTA juga sering tidak
Pada data juga ditemukan konjungsi
tepat. Ketidaktepatan tersebut dikarenakan
sehingga yang tidak tepat pemakaiannya.
pencantuman tanda koma (,) sebelum kata maka.
Ketidaktepatan tersebut berupa penggunaan
Sebagai contoh dapat dicermati berikut.
tanda koma (,) sebelum konjungsi sehingga
seperti pada kalimat berikut.
(3) Sejalan dengan perubahan tersebut,
maka harus diikuti pula dengan
(4) Tanah jumlahnya terbatas, sehingga
perubahan pada pengelolaan koperasi
harus dipikirkan untuk apa saja
sekolah (Eko/2/140).
digunakan (Eko 2/2013/3).
(4) Berdasarkan tanggung jawab ini, maka
(5) Pada suatu saat dia melepaskan panah
ukuran kinerja manajemen produksi
api ke sebuah pohon yang dihuni
bisa ditinjau dari tiga hal berikut
oleh 100 ekor anak burung, sehingga
(Eko/2/131).
keseratus anak burung itu terperangkap
dan terbakar menjadi abu (PA/2/7).
Konjungsi maka pada teks bahan ajar
Kalimat tersebut semestinya ditulis SLTA juga mengalami kemubaziran dalam
seperti (4a) dan (5a) berikut.
pemakaiannya karena muncul bersamaan
dengan konjungsi lain seperti jika, dengan,
(4a) Tanah jumlahnya terbatas sehingga harus karena atau apabila yang membuat sebuah
dipikirkan untuk apa saja digunakan.
kalimat menjadi tidak sesuai kaidah. Hal
(5a) Pada suatu saat dia melepaskan panah
api ke sebuah pohon yang dihuni tersebut dapat dicermati pada contoh berikut.
oleh 100 ekor anak burung sehingga
keseratus anak burung itu terperangkap
dan terbakar menjadi abu.

Konjungsi Suborninatif Maka
Kata lain yang juga kerap muncul
sebagai konjungsi dalam teks bahan ajar SLTA
adalah kata maka. Kata maka juga dikategorikan
sebagai konjungsi subordinatif. Berdasarkan
data, kata maka sebagai konjungsi berdistribusi
di tengah kalimat, yakni setelah kalimat inti
seperti tampak pada contoh berikut.
(1) Tiba-tiba ia mendengar suara gemericik
di balik dedaunan di pinggir sungai
maka dengan tidak berpikir panjang
panahnya pun dilepas (PA/2/7).
(2) Hasil dari perbuatan yang kita lakukan
140
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*(6) Jika makanan kita kurang mengandung
karbohidrat maka darah akan bersifat
asam dan terjadi asidosis (Bio/3/7).
*(8) Apabila tidak diperoleh keputusan
dengan musyawarah, maka pengambilan
keputusan berdasarkan suara terbanyak
di mana setiap anggota koperasi
memiliki satu suara (Eko/2/145).
*(7) Dengan terciptanya isi dari alam
semesta ini, maka alam semesta akan
menjadi indah (PA/2/22).
*(8) Karena manusia merupakan bagian
dari Bhuwana Alit, sedangkan Bhuwana
Alit dan Bhuwna Agung diciptakan oleh
Tuhan dari unsur yang sama yaitu
“Purusa dan Prakti” maka di dalam
diri manusia pun terdapat kedua unsur
tersebut (PA/2/26).
ISSN 0854-3283
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Dalam pemakaian kata agar sebagai
*(19) Bila letak guru lagu dari kekawin
berbeda, maka berbeda pula wiramanya konjungsi subordnatif, tampaknya penulis teks
(PA/2/72).
cukup cermat. Walaupun begitu, terdapat juga
pemakaian konjungsi agar yang tidak sesuai
Konjungsi Suborninatif Agar
dengan kaidah bahasa Indonesia seperti tampak
Kata agar dikategorikan juga sebagai pada contoh (7) berikut.
konjungsi, yaitu konjungsi subordinatif.
(7) Oleh karena itu, agar sistem imun
Berdasarkan data, ditemukan konjungsi agar
tubuh baik gizi pun harus seimbang
dengan distribusi di awal kalimat seperti
(Bio/2/259).
berikut.
(1) Agar makanan dapat mendukung
aktivitas sel, makanan harus dikonsumsi
dalam jumlah yang cukup dan
mengandung zat gizi yang kita perlukan
(Bio/2/1).
(2) Agar dapat menjalankan tanggung
jawabnya, manajemen produksi
melibatkan serangkaian proses
pengambilan keputusan operasional,
teknikal, bahkan keputusan strategis
(Eko/2/132).
(3) Agar ketentraman dalam hidup ini
tercapai, perlu ada aturan-aturan di
dalam bertingkah laku (PA/2/107).

Kalimat (7) tersebut memakai konjungsi
subordinatif agar yang mengawali anak
kalimat. Oleh karena anak kalimat berposisi
mendahului induknya, tanda koma (,) harus
dicantumkan seperti berikut.
(7a) Oleh karena itu, agar sistem imun tubuh
baik, gizi pun harus seimbang.

Konjungsi Sementara
Kata sementara sebagai konjungsi
subordinatif juga muncul dalam teks bahan
ajar SLTA. Akan tetapi, pemakaiannya sangat
terbatas. Kata sementara sebagai konjungsi
subordinatif tersebut dalam data berdistribusi
Konjungsi agar yang berdistribusi
di tengah kalimat seperti tampak pada kalimat
di tengan kalimat, maksudnya anak kalimat
berikut.
menyertai induk kalimat juga kerap ditemukan
pemakaiannya pada teks bahan ajar SLTA. Hal
(1) Beberapa makrofag bermigrasi ke
itu dapat dicermati pada contoh berikut.
seluruh tubuh, sementara yang
lain tetap tinggal secara permanen
(4) Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan
dalam jaringan tertentu, seperti pada
pencegahan agar tubuh tidak terjangkit
alveoli jaringan hati (sel-sel kupter)
penyakit tersebut atau seandainya
(Bio/3/248).
terkena pun tidak akan menimbulkan
akibat yang fatal (Bio/2/260).
Dalam hal ini, penulisan konjungsi
(5) Pendirian koperasi sekolah bisa
meningkatkan pengetahuan dan sementara pada kalimat (1) di atas tidak sesuai
keterampilan berkoperasi agar kelak dengan kaidah bahasa Indonesia karena anak
berguna di masyarakat (Eko/3/143).
kalimat menyertai induknya. Untuk kalimat
(6) Tuntunan ajaran agama Hindu berguna majemuk seperti itu, pencantuman tanda
untuk umatnya agar menjadi warga koma (,) sebelum konjungsi subordinatif
negara yang baik dengan tujuan untuk
sementara tidak diperlukan. Dengan demikian,
membenuk kepengikutan atau sebagai
penulisannya semestinya seperti (1a) berikut.
warga negara yang taat (PA/2/44).
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(1a) Beberapa makrofag bermigrasi ke begitu, terdapat pula kalimat dengan konjungsi
seluruh tubuh sementara yang lain subordinatif setelah yang agak mubazir. Hal itu
tetap tinggal secara permanen dalam yang tampak pada contoh (7) berikut.
jaringan tertentu, seperti pada alveoli
jaringan hati (sel-sel kupter).
(6) Setelah orang tua dari Brahmana Muda
itu mengetahui anaknya meninggal
Konjungsi Setelah
karena kena panah sang Dasarata,
maka Beliau mengutuk Dasarata ....
Kata setelah dikategorikan sebagai
(PA/2/7).
konjungsi, yaitu konjungsi subordinatif.
Berdasarkan data, ditemukan kata setelah
Pada kalimat itu, terdapat dua konjungsi,
sebagai konjungsi subordinatif berdistribusi
di awal dan di tengah kalimat. Berikut contoh yaitu setelah dan maka. Agar efektif, semestinya
konjungsi setelah yang berposisi di awal cukup dipakai salah satu dari konjungsi tersebut
seperti (7a) dan (7b) berikut.
kalimat.
(1) Setelah diproduksi di sumsum tulang,
(6a) Setelah orang tua Brahmana Muda itu
sebagian limfosit bermigrasi ke
mengetahui anaknya meninggal karena
timus untuk memperbanyak diri dan
kena panah sang Dasarata, beliau
dimatangkan (Bio/2/255).
mengutuk Dasarata.
(2) Setelah menerima sinyal, mereka
(6b) Orang tua Brahmana Muda itu
merangsang sel T pembunuh dan sel B
mengetahui anaknya meninggal karena
untuk melawan (Bio/2/256).
kena panah sang Dasarata maka beliau
(3) Setelah melewati tubulus kontortus
mengutuk Dasarata.
proksimal, urine sekunder melewati
lengkung Henle desende, kemudian Konjungsi Bila/Apabila
naik lagi melewati lengkung Henle
Kata bila atau apabila sebagai konjungsi
asenden menuju tubulus kontornus
juga kerap muncul pemakaiannya dalam teks
distal (Bio/2/90).
bahan ajar SLTA. Distribusi kemunculannya
Konjungsi subordinatif setelah yang dalam kalimat bervariasi, maksudnya ada
berdistribusi di tengah kalimat dapat dicermati yang berposisi di awal kalimat seperti contoh
berikut.
pada contoh berikut.
(4) Kekebalan aktif alamiah adalah
kekebalan tubuh yang secara otomatis
diperoleh setelah sembuh dari suatu
penyakit (Bio/2/262).
(5) Anak mendadak lumpuh pada salah satu
anggota geraknya setelah mengalami
demam selama 2-5 hari (Bio/2/265)
Pencermatan terhadap pemakaian
konjungsi setelah, baik yang berdistribusi di
awal maupun di tengah kalimat pada teks bahan
ajar SLTA kebanyakan sudah sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia. Untuk jelasnya, hal itu
dapat dicermati pada contoh tersebut. Walaupun
142
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(1) Bila kedua unsur itu bersatu dan
merupakan satu kesatuan yang utuh,
itu disebut Tuhan Yang Maha Esa, yang
dikenal dengan sebutan “Brahma”
(PA/2/14).
(2) Bila suatu kebutuhan telah terpenuhi,
masyarakat ingin memenuhi kebutuhan
yang lain (Eko/2/4).
Kerap pula muncul pemakaian konjungsi
bila/apabila setelah keterangan. Maksudnya,
dalam hal ini konjungsi bila/apabila yang selalu
mengawali anak kalimat dalam kalimat majemuk
subordinatif berdistribusi mendahului induk
kalimat, tetapi berposisi setelah keterangan.
ISSN 0854-3283
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Untuk jelasnya dapat dicermati pada contoh
berikut.

*(7) Apabila zat asing ini dibiarkan
maka akan berbahaya bagi tubuh
(Bio/2/242).
*(8) Apabila kita dapat mengatasi dan
menyelesaikan mata ujian tersebut
dengan baik maka sedikit demi sedikit
kehidupan kita akan meningkat ke
jenjang yang lebih tinggi (Pa/2/5).

(3) Suatu saat bila Beliau menghendaki,
semua yang ada ini akan kembali
(PA/2/14).
(4) Untuk barang bersifat substitusi, bila
harga barang menurun, permintaan
terhadap barang substitusinya akan
menurun (Eko/2/57).
Konjungsi Suborninatif Walaupun
Kata walaupun dikategorikan juga
Kata bila/apabila sebagai konjungsi sebagai konjungsi, yaitu konjungsi subordinatif.
yang pemakaiannya di tengah-tengah kalimat Berdasarkan data, ditemukan kata walaupun
atau anak kalimat mengikuti induknya sebagai konjungsi dalam buku bahan ajar SLTA.
kemunculannya tidak kerap. Berikut contoh Sebagai konjungsi, kata walaupun di dalam
yang dapat ditemukan.
kalimat dapat berdistribusi di awal kalimat,
yakni anak kalimat mendahului induknya,
(5) Sesuatu akan terjadi dengan sempurna
seperti berikut.
bila kedua di antara mereka melakukan
kerja sama secara utuh (PA/2/15).
(1) Walaupun untuk sesaat, tak seorang
(6) Perlu diketahui, pertumbuhan ekonomi
pun mampu untuk tidak berbuat karena
terjadi bila produk domestik bruto atau
setiap manusia dibuat tidak berdaya
PDB mengalami peningkatan dari
oleh hukum alam (PA/2/3).
tahun ke tahun (Eko/2/28).
(2) Walaupun dalam jumlah yang sedikit,
vitamin adalah zat makanan yang
Pencermatan terhadap konjungsi
mutlak diperlukan tubuh (Bio/2/9).
subordinatif bila/apabila pada data
memperlihatkan bahwa pemakaiannya sudah
Di samping berdistribusi di awal
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. kalimat, kata walaupun sebagai konjungsi
Maksudnya, apabila konjungsi tersebut berposisi dalam teks bahan ajar SLTA juga ada yang
di awal kalimat, (anak kalimat mendahului berdistribusi di tengah kalimat, artinya anak
induknya) tanda koma (,) dicantumkan seperti kalimat menyertai induk kalimat. Hal itu dapat
tampak pada contoh (1), (2), (3) dan (4). Begitu dicermati pada contoh berikut.
pula dengan penulisan kalimat majemuk
berkonjungsi subordinatif bila/apabila
(3) Adanya orang menderita pada
kehidupan yang sekarang, walaupun
yang anak kalimatnya mengikuti induknya,
ia selalu berbuat baik itu disebabkan
penulisannya juga sudah tepat, tampak pada
oleh sancita karmanya yang buruk
contoh (5) dan (6).
(PA/2/42).
Walaupun begitu, ditemukan juga
(4) Kepemimpinan diarahkan untuk
penulisan kalimat majemuk dengan konjungsi
mewujudkan keinginan si pemimpin,
bila/apabila yang kurang tepat karena bersifat
walaupun akhirnya juga mengarah
mubazir. Kemubazirannya yang dimaksud
ketercapaiannya tujuan organisasi
(Eko/2/42).
adalah pemakaian konjungsi lain (maka) pada
klausa berikutnya. Hal itu tampak pada contoh
Terdapat juga distribusi konjungsi
(7) dan (8) berikut.
walaupun yang sesungguhnya berposisi di awal
ISSN 0854-3283
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kalimat, tetapi anak kalimat tersebut didahului
oleh keterangan. Sebagai contoh, hal itu dapat
dicermati pada kalimat berikut.
(5) Hal yang perlu kita ketahui adalah
walaupun sumber daya tersebut
langka penggunaan atas sumber daya
tersebut memiliki beberapa alternative
(Eko/2/2).
( 6 ) K e b e r a d a a n k i t a b s u c i We d a ,
walaupun isinya penuh bersifat
rahasia sesungguhnya bukan hanya
dirahasiakan, tetapi patut dipelajari,
dipakai, dan diamalkan dalam hidup
dan kehidupan kita ini (PA/2/119).
Konjungsi Sebelum
Kata sebelum yang dikategorikan
sebagai konjungsi subordinatif juga sering
muncul dalam teks bahan ajar SLTA. Konjungsi
itu muncul dengan distribusi yang bervariasi.
Berikut adalah kalimat dengan konjungsi
sebelum yang berdistribusi di tengah atau anak
kalimat menyertai induk kalimat.
(1) Urine disimpan untuk sementara waktu
sebelum dikeluarkan (Bio/2/84).
(2) Pada hewan jantan, sebelum bermuara
ke kloaka ureter bersatu dulu dengan
saluran kelamin (Van deferens)
(Bio/2/84).
(3) Vaksinasi ini dilakukan hanya sekali
sebelum bayi berumur dua bulan
(Bio/2/262).
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(5) Sebelum diciptakan alam semesta ini
tidak ada apa-apa (PA/2/14).
(6) Sebelum alam semesta diciptakan,
hanya Ida Sang Hyang Widi yang ada,
Maha Esa tiada duanya (Pa/2/14).
Konjungsi Dengan
Kata dengan juga dikategorikan sebagai
konjungsi subordinatif. Berdasarkan data,
ditemukan kata dengan sebagai konjungsi
subordinatif. Kata tersebut dapat berdistribusi
di awal kalimat tatkala anak kalimat mendahului
induk kalimat dan di tengah tatkala anak kalimat
menyertai induk. Untuk jelasnya, berikut adalah
kalimat majemuk yang konjungsi dengan
berposisi di tengah kalimat, yakni anak kalimat
menyertai induknya.
(1) Makanan yang berukuran besar akan
diubah menjadi kalus secara mekanik
dengan bantuan alat-alat pencernaan
(Bio/2/2).
(2) Zat makanan yang terkandung dalam
makanan akan diubah menjadi molekul
yang lebih kecil secara kimiawi dengan
bantuan enzim pencernaan (Bio/2/2).
Kata dengan sebagai konjungsi yang
berposisi di awal kalimat, yakni anak kalimat
mendahului induknya juga muncul dalam teks
bahan ajar SMA/SMK. Hal itu dapat dicermati
pada contoh berikut.

Konjungsi sebelum sebagai konjungsi
subordinatif juga muncul dalam kalimat dengan
distribusi di awal kalimat. Maksudnya, kalimat
yang anak kalimat mendahului induknya. Hal
itu dapat dicermati pada contoh berikut.

(3) D e n g a n p e r k e m b a n g a n i l m u
pengetahuan dan teknologi, terciptalah
bahan-bahan baru sebagai bahan
pengganti bahan alamiah (Bio/2/5).
(4) Dengan bantuan gigi dan lidah,
makanan dahancurkan menjadi partikel
yang lebih kecil (Bio/2/18).

(4) Sebelum phala itu kembali kepada
sumber karma, maka selama itu pula
phala akan tetap berproses menunggu
waktu akan kembali menuju sumber
karma (PA/2/2).

Konjungsi Subordinatif Kalau
Kata kalau dikategorikan sebagai
konjungsi, yaitu konjungsi subordinatif. Ber
dasarkan data penelitian yaitu teks bahan ajar
SMA/SMK, kata kalau sebagai konjungsi juga
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pengandaian, tujuan, konsesif, kemiripan
penyebaban, pengakibatan, dan penjelasan.
Hal itu menandakan bahwa makna konjungsi
subordinatif dalam pemakaiannya bergantung
pada jenis konjungsinya. Dari hal itu pula makna
semantis konjungsi subordinatif yang digunakan
dalam teks bahan ajar SLTA ditentukan. Adapun
(1) Kalau kita makan nasi, habis makan makna konjungsi subordinatif yang didapatkan
perut akan kenyang (PA/2/6).
pada teks bahan ajar SLTA adalah seperti
(2) Kalau kita menghina orang, habis itu
berikut.
kita akan ditampar oleh orang yang
dihina itu (PA/2/6).
Makna Semantis yang Menyatakan
Di samping berdistribusi di awal kalimat, ‘Waktu’
Makna semantis yang menyatakan
kata kalau sebagai konjungsi subordinatif juga
ada yang berdistribusi di tengah kalimat atau ‘waktu’ tampaknya ada dalam teks bahan
anak kalimat menyertai induknya. Akan tetapi, ajar SLTA karena terdapat kalimat yang
kemunculannya sangat jarang, ditemukan hanya konjungsinya berupa sebelum, setelah, ketika/
tatkala, sehingga, dan sementara. Kelima
satu kalimat seperti berikut.
konjungsi tersebut menyatakan ‘waktu’ atau
(3) Semua manusia ingin sekali semua ‘keadaan’, walaupun hubungan waktunya
kebutuhannya terpenuhi kalau bisa berbeda. Dikatakan berbeda karena setiap
berlebih (Eko/2/14).
bentuk konjungsi menyatakan ‘waktu’ memiliki
makna ‘waktu tertentu’ pula. Untuk menentukan
Makna Semantis Konjungsi Subordinatif
perbedaan makna waktu tersebut, dapat dilihat
Konjungsi adalah salah satu jenis kata melalui contoh berikut.
tugas. Kata tugas hanya mempunyai makna
(1) Tatkala manusia hidup berkelompok
gramatikal, tidak memiliki makna leksikal. Ini
untuk menyatukan visi dan misinya
berarti bahwa makna suatu kata tugas ditentukan
mereka memerlukan tokoh, figur, yang
bukan oleh kata itu secara lepas, melainkan oleh
dapat dijadikan panutan (PA/2/40).
kaitannya dengan kata lain dalam frasa atau
(2) Ketika perekonomian mengalami
kalimat (TBBBI, 2003). Berdasarkan hal itu,
perlambatan pertumbuhan, pemerintah
konjungsi sebagai salah satu dari kata tugas
berusaha meningkatkan pertumbuhan
yang muncul dalam teks bahan ajar SLTA dapat
ekonomi tersebut (Eko/1/28).
(3) Beberapa makrofag bermigrasi
ditentukan maknanya.
ke seluruh tubuh, sementara yang
Seperti telah dijelaskan bahwa
lain tetap tinggal secara permanen
konjungsi subordinatif adalah konjungsi
dalam jaringan tertentu, seperti pada
yang menghubungkan dua klausa atau lebih
alveoli jaringan hati (sel-sel kupter)
dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis
(Bio/3/248).
yang sama karena salah satu dari klausa itu
(4) Setelah orang tua dari Brahmana Muda
adalah anak kalimat. Dalam (TBBBI, 2003)
itu mengetahui anaknya meninggal
karena kena panah sang Dasarata,
disebutkan bahwa dilihat dari perilaku sintaksis
maka Beliau mengutuk Dasarata ....
dan semantisnya, konjungsi subordinatif
(PA/2/7).
dapat dibagi menjadi sepuluh kelompok,
(5) Vaksinasi ini dilakukan hanya sekali
yaitu konjungsi subordinatif waktu, syarat,
ditemukan. Akan tetapi, kemunculanya tidak
begitu banyak. Dilihat dari distribusinya, kata
kalau sebagai konjungsi subordinatif ada yang
berposisi di awal kalimat yakni anak kalimat
mendahului induknya. Hal itu dapat dicermati
pada contoh berikut.
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sebelum bayi berumur dua bulan
(Bio/2/262).
(6) Lisozim merupakan enzim yang sanggup
mencerna dinding sel bakteri sehingga
hilangnya dinding sel ini menyebabkan
matinya sel bakteri (Bio/3/244).
Kalimat (1), (2), dan (3) tersebut
menggunakan konjungsi tatkala, ketika, dan
sementara. Ketiga konjungsi itu menyatakan
‘waktu bersamaan’. Artinya, kejadian-kejadian
yang dinyatakan dalam kalimat tersebut terjadi
pada waktu bersamaan.
Kalimat (1), misalnya, manusia
hidup berkelompok untuk menyatukan visi
... waktunya terjadinya bersamaan dengan
mereka memerlukan tokoh, figur. Kalimat
(2) perekonomian mengalami perlambatan
pertumbuhan waktunya bersamaan dengan
pemerintah berusaha meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Pada kalimat (3)
makrofag bermigrasi ke seluruh tubuh waktu
terjadinya bersamaan dengan yang lain tetap
tinggal secara permanen dalam jaringan
tertentu.
Selanjutnya, konjungsi setelah pada (4)
dan sebelum pada (5) sama-sama menyatakan
makna ‘waktu berurutan’. Dikatakan demikian
karena kejadian yang dinyatakan oleh kalimat
itu terjadinya berurutan. Pada kalimat (4),
misalnya, kejadiannya berurutan, yaitu seperti
berikut.
Kalimat (4) Pertama, orang tua dari
Brahmana Muda itu mengetahui anaknya
meninggal karena kena panah sang Dasarata,
kejadian kedua orang tua dari Brahmana Muda
mengutuk Dasarata. Sementara itu, kalimat (5)
kejadian pertama adalah vaksinasi dilakukan
hanya sekali, kejadian kedua sebelum bayi
berumur dua bulan.
Konjungsi sehingga pada kalimat
(6) menyatakan makna ‘waktu batas akhir’.
Hal itu dapat dijelaskan seperti berikut. Pada
kalimat (6) pertama, Lisozim adalah enzim yang
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mencerna dinding sel bakteri, kedua dinding sel
hilang, akhirnya sel bakteri mati.
Makna Semantis yang Menyatakan ‘Syarat’
Atau ‘Pengandaian’
Makna semantis yang menyatakan
‘syarat’ atau ‘pengandaian’ tampaknya juga
muncul dalam teks bahan ajar SLTA karena
terdapat kalimat yang konjungsinya berupa jika,
kalau, dan apabila. Ketiga konjungsi tersebut
menyatakan ‘syarat’ atau ‘pengandaian’. Untuk
jelasnya, hal itu dapat dilihat melalui contoh
berikut.
(1) Kalau kita makan nasi, habis makan
perut akan kenyang (PA/2/6).
(2) Kalau kita menghina orang, habis itu
kita akan ditampar oleh orang yang
dihina itu (PA/2/6).
(3) Apabila ginjal dibelah secara membujur
akan memperlihatkan bagian-bagian
ginjal (Bio/2/86).
(4) Bila digunakan untuk menanam padi
akan dihasilkan padi (Eko/2/3).
(5) Apabila kita dapat mengatasi dan
menyelesaikan mata ujian tersebut
dengan baik maka sedikit demi sedikit
kehidupan kita akan meningkat ke
jenjang yang lebih tinggi (Pa/2/5).
(6) Jika tenaga kerja telah memilih satu
pekerjaan tertentu, ia tidak bisa lagi
bekerja di tempat lain pada waktu yang
sama (Eko/1/3).
(7) Jika Aku berhenti bekerja, dunia
ini akan hancur lebur dan Aku jadi
pencipta keruntuhan memusnahkan
manusia ini semua (PA/2/21).
Makna ‘syarat’ dapat dicermati pada
kalimat (1) Kalau kita makan nasi, habis
makan perut akan kenyang. (3) Apabila ginjal
dibelah secara membujur akan memperlihatkan
bagian-bagian ginjal, dan (6) Jika tenaga kerja
telah memilih satu pekerjaan tertentu, ia tidak
bisa lagi bekerja di tempat lain pada waktu
yang sama.
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Makna syarat pada kalimat (1) adalah
‘makan nasi’ sehingga ‘perut kenyang’. Makna
syarat pada kalimat (3) adalah ‘ginjal dibelah’
baru tampak ‘bagian-bagian ginjal’. Pada
kalimat (6), makna syarat tampak pada ‘memilih
satu pekerjaan’ sehingga ‘tidak bisa bekerja di
tempat lain pada waktu yang sama’.
Makna ‘pengandaian’ dapat dicermati
pada kalimat (2) Kalau kita menghina orang,
kita akan ditampar oleh orang yang dihina
itu, (4) Bila menanam padi, akan dihasilkan
padi, (5) Apabila kita dapat mengatasi dan
menyelesaikan mata ujian tersebut dengan
baik, kehidupan kita akan meningkat ke jenjang
yang lebih tinggi, dan (7) Jika Aku berhenti
bekerja, dunia ini akan hancur lebur.

Makna Semantis yang Menyatakan
‘Konsesif’
Makna semantis yang menyatakan
‘konsesif’ juga tampak dalam teks bahan ajar
SLTA. Hal itu disebabkan oleh terdapatnya
kalimat yang berkonjungsi walaupun. Konjungsi
tersebut menyatakan ‘konsesif’, yakni klausa
tersebut tidak mengubah apa yang dinyatakan
dalam klausa utama atau induk. Untuk jelasnya,
hal itu dapat dilihat melalui contoh berikut.

Makna Semantis yang Menyatakan
‘Tujuan’
Makna semantis yang menyatakan
‘tujuan’ juga tampak dalam teks bahan ajar SLTA
karena terdapat kalimat yang konjungsinya
berupa agar. Konjungsi tersebut menyatakan
‘tujuan’. Untuk jelasnya, hal itu dapat dilihat
melalui contoh berikut.

Makna Semantis yang Menyatakan
‘Penyebaban’
Makna semantis yang menyatakan
‘penyebaban’ juga tampak dalam teks bahan ajar
SLTA. Hal itu disebabkan terdapatnya kalimat
yang berkonjungsi karena, yakni konjungsi
yang menyatakan makna ‘penyebaban’. Untuk
jelasnya, hal itu dapat dilihat melalui contoh
berikut.

(1) Agar makanan dapat mendukung
aktivitas sel, makanan harus dikonsumsi
dalam jumlah yang cukup dan
mengandung zat gizi yang kita perlukan
(Bio/2/1).
(2) Agar lebih jelas dalam memahaminya,
berikut akan dijelaskan mengenai
system ekskresi pada beberapa hewan
vertebrata (Bio/2/82).

(1) Seringkali dialami bahwa harga-harga
umum dalam setiap perekonomian
terus naik, walaupun dengan laju
perkembangan harga yang berbedabeda antara negara yang satu dengan
negara yang lain.

(1) Sesuatu disebut langka karena
jumlahnya terbatas (Eko/1/3).
(2) Udara bersih makin langka di perkota
an karena banyaknya polusi udara
(Eko/1/3).

Makna ‘penyebaban’ pada kalimat
(1) adalah jumlah yang terbatas merupakan
penyebab dari kelangkaan. Sementara itu,
Pada keempat contoh di atas terdapat
makna ‘penyebaban’ pada kalimat (2) polusi
konjungsi agar yang mempunyai makna ‘tujuan’.
udara merupakan penyebab dari kelangkaan
Pada kalimat (1), misalnya, makna tujuannya
udara bersih.
adalah ‘makanan dapat mendukung aktivitas
sel’ usahanya ‘makanan harus dikonsumsi
Makna Semantis yang Menyatakan
dalam jumlah yang cukup dan bergizi’. Pada
‘Pengakibatan’
kalimat (2) tujuannya adalah ‘memahami sistem
Makna semantis yang menyatakan
eksresi pada hewan vertebrata’ usahanya adalah
‘pengakibatan’ juga tampak dalam teks bahan
‘penjelasan tentang sistem tersebut’.
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ajar SLTA. Hal itu disebabkan terdapatnya
kalimat yang berkonjungsi maka dan juga
sehingga. Konjungsi maka merupakan
konjungsi yang menyatakan akibat dari apa yang
dinyatakan dalam klausa utama. Sementara itu,
konjungsi sehingga juga ada yang bermakna
‘pengakibatan’. Untuk jelasnya, hal itu dapat
dilihat melalui contoh berikut.

Halaman 133 — 150

alat dari penghancur makanan menjadi partikel.
Pada kalimat (2), gerakan rambut getar
merupakan alat untuk mengalirkan cairan ke
saluran ekskresi ....

Makna Semantis yang Menyatakan
‘Penjelasan’
Makna semantis yang menyatakan
‘penjelasan’ juga tampak dalam teks bahan ajar
(1) Kita mengambil api maka seketika SMA/SMK. Hal itu disebabkan terdapatnya
tangan akan terbakar (PA/2/6).
kalimat yang berkonjungsi bahwa. Konjungsi
(2) Permintaan tanah hampir tidak pernah
bahwa merupakan konjungsi yang menyatakan
turun sehingga memengaruhi sewa dan
penjelasan dari apa yang dinyatakan dalam
harga tanah (Eko/2/73).
klausa utama. Untuk jelasnya, hal itu dapat
dilihat melalui contoh berikut.
Makna ‘pengakibatan’ pada kalimat
(1) dan (2) di atas dikandung oleh klausa yang
(1) Emil Fischer menyatakan bahwa
diawali oleh konjungsi maka atau sehingga.
protein adalah senyawa organik yang
Kalimat (1), misalnya. ‘tangan terbakar’ akibat
dapat dirombak menjadi molekul yang
dari ‘mengambil api’. Pada kalimat (2), ‘harga
lebih sederhana yang disebut asam
animo (Bio/2/7).
sewa tanah’ akibat dari ‘permintaan tanah yang
(2)
Punarbawa adalah suatu keyakinan
tidak pernah turun’.
bahwa ada kehidupan (kelahiran)
setelah kematian (PA/2/5).
Makna Semantis yang Menyatakan ‘Alat’
Makna semantis yang menyatakan
‘alat’ juga tampak dalam teks bahan ajar
SLTA. Hal itu disebabkan terdapatnya kalimat
yang berkonjungsi dengan. Konjungsi dengan
merupakan konjungsi yang menyatakan alat
dari apa yang dinyatakan dalam klausa utama.
Untuk jelasnya, hal itu dapat dilihat melalui
contoh berikut.

Makna ‘penjelasan’ terdapat pada klausa
yang diawali oleh konjungsi bahwa’. Kalimat
(1), misalnya, tampak pada protein adalah
senyawa organik yang dapat dirombak menjadi
molekul yang lebih sederhana merupakan
penjelasan dari pernyataan Emil Fischer.
Pada kalimat (2), ada kehidupan (kelahiran)
setelah kematian merupakan penjelasan dari
(1) Dengan bantuan gigi dan lidah, punarbawa.
makanan dihancurkan menjadi partikel
SIMPULAN
yang lebih kecil (Bio/2/18).
(2) Dengan gerakan dari rambut getar,
Kajian terhadap konjungsi subordinatif
cairan dialirkan ke saluran ekskresi dan pada teks buku pelajaran SLTA memperlihatkan
dikeluarkan dari pori-pori tubuh yang bahwa terdapat empat belas jenis konjungsi
disebut nefridiopores (Bio/2/254).
subordinatif yaitu jika, karena, ketika/tatkala,
bahwa, sehingga, maka, agar, sementara,
Makna semantis ‘alat’ yang dinyatakan setelah, bila/apabila, walaupun, sebelum, kalau,
pada kalimat (1) dan (2) di atas tampak pada dan dengan. Sebagian besar jenis konjungsi
klausa yang didahului oleh konjungsi dengan. yang muncul dapat berdistribusi di awal kalimat
Kalimat (1) misalnya, gigi dan lidah merupakan pada kalimat majemuk yang anak kalimat
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mendahului induknya dan di tengah kalimat
pada kalimat majemuk yang anak kalimat
menyertai induknya. Sejumlah konjungsi
subordinatif yang tidak dapat berdistribusi
di awal kalimat seperti kata maka, sehingga,
dan sementara. Adapun makna yang muncul
dari pemakaian konjungsi-konjungsi tersebut
adalah makna semantis yang menyatakan
‘waktu’,’syarat’ atau ‘pengandaian’, ‘tujuan’,
‘konsesif’, ‘penyebaban’, ‘pengakibatan’,
‘alat’, dan ‘penjelasan’.
Pencermatan terhadap pemakaian
konjungsi subordinatif pada teks buku ajar
SLTA tersebut memperlihatkan bahwa penulis
teks buku ajar tersebut sudah menerapkan
kaidah penulisan konjungsi subordinatif,
misalnya pencantuman tanda koma setelah
penulisan anak kalimat yang mendahului
induknya atau tidak dicantumkannya tanda
(,) pada kalimat majemuk yang anak kalimat
menyertai induknya. Akan tetapi, penerapannya
belum dilakukan sepenuhnya. Dikatakan
demikian karena masih terdapat pemakaian
konjungsi yang mubazir, misalnya pemakaian
jika dan maka, apabila dan maka, serta dengan
dan maka secara bersamaan pada sebuah
kalimat majemuk yang mengawali masingmasing klausanya.
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