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ABSTRAK 

 

Endra Gustami. 1510722027. “Penggunaan Konjungsi Bahasa Indonesia 

dalam Kolom Utama Koran Padang Ekspres”. Skripsi. Jurusan Sastra 

Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2019. Pembimbing: 1. 

Dra. Noviatri, M.Hum.  Pembimbing 2. Dra. Efri Yades, M.Hum.  

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menambah hasil penelitian dalam 

bidang kajian Sintaksis. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif bahasa Indonesia 

yang digunakan dalam kolom Utama koran Padang Ekspres, dan mendeskripsikan 

pertalian makna tiap-tiap konjungsi koordinatif dan subordinatif bahasa Indonesia 

dalam kolom Utama koran Padang Ekspres.  

Ada tiga tahap penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu 1) tahap 

penyediaan data, 2) tahap analisis data, dan 3) tahap penyajian hasil analisis data. 

Pada tahap penyediaan data digunakan metode simak dengan teknik dasar sadap. 

Teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap (SBLC) dan 

teknik catat. Pada tahap analisis data digunakan metode agih. Teknik dasar yang 

digunakan adalah teknik dasar bagi unsur langsung (BUL). Teknik lanjutan yang 

digunakan adalah teknik lesap. Pada tahap penyajian hasil analisis data, digunakan 

metode informal.  

Setelah dilakukan analisis data, didapatkan hasil: 1) ditemukan penggunaan 

konjungsi koordinatif  dan subordinatif dalam kolom Utama koran Padang Ekspres. 

Konjungsi koordinatif yang digunakan adalah konjungsi dan, atau, namun, serta, 

tetapi, tapi, malah, sedangkan, lalu, bahkan, kemudian, melainkan,dan apalagi. 

Adapun konjungsi subordinatif yang digunakan adalah konjungsi karena, yang, 

kalau, untuk, agar, sambil, hingga, bahwa, sehingga, akibat, bila, setelah, dalam, 

dengan, supaya, jika, lantaran, saat, sebelum, selain, apabila, ketika, usai, sewaktu, 

walaupun, meski, tanpa, seusai, biarpun, demi, guna, sejak, selama, kalaupun, dan 

sembari. 2) Ada beberapa pertalian makna penggunaan konjungsi koordinatif dan 

subordinatif dalam kolom Utama koran Padang Ekspres. Pertalian makna yang 

ditandai dalam penggunaan konjungsi koordinatif adalah pertalian makna 

‘penjumlahan’, ‘pemilihan’, ‘perurutan’, ‘lebih’, dan ‘perlawanan’. Pertalian makna 

yang ditandai oleh konjungsi subordinatif adalah pertalian makna ‘waktu’, ‘sebab’, 

‘akibat’, ‘syarat’, ‘harapan’, ‘penerang’, ‘isi’, ‘perlawanan’, ‘penjumlahan’, ‘cara’, 

‘kegunaan’ dan ‘tujuan’. 
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