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1. Konfigurasi Layar
Malindo Conc tersusun atas dua jenis panel, yakni panel "Pencarian" dan panel "Indeks".
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2. Korpus Yang Dapat Dicari
Dengan Malindo Conc, pengguna dapat melakukan pencarian tiga jenis korpus, yakni versi
susunan

ulang

dalam

bahasa

Indonesia

dan

Melayu

Koleksi

Korpus

Leipzig

（http://corpora.uni-leipzig.de/en atau LCC), Korpus Cerita Kata Bahasa Indonesia dan
Korpus Variasi Bahasa Melayu. Tiap-tiap fail LCC terdiri atas 300.000 kalimat. Pencarian
di LCC versi terkini saat ini baru dapat dilakukan di enam fail yang tertulis dalam huruf
tebal.
Koleksi Korpus Leipzig
Bahasa

Bahasa
Indonesia

Bahasa

Melayu

(Standar)

Fail

Kode

Jenis data

ind_mixed_2012

IND MXD2012

Campur (tahun 2012)

ind_news_2008

IND NWS2008

Berita (tahun 2008)

ind_news_2009

IND NWS2009

Berita (tahun 2009)

ind_news_2010

IND NWS2010

Berita (tahun 2010)

ind_news_2011

IND NWS2011

Berita (tahun 2011)

ind_news_2012

IND NWS2012

Berita (tahun 2012)

ind_newscrawl_2011

IND NWC2011

Berita (tahun 2011)

ind_newscrawl_2012

IND NWC2012

Berita (tahun 2012)

ind_web_2011

IND WEB2011

Situs web (tahun 2011)

ind_web_2012

IND WEB2012

Situs web (tahun 2012)

ind_web_2013

IND WEB2013

Situs web (tahun 2013)

ind_web_2015

IND WEB2015

Situs web (tahun 2015)

ind_wikipedia_2016

IND WKP2016

Wikipedia (tahun 2016)

zsm_mixed_2012

ZSM MXD2012

Campur (tahun 2012)

zsm_web_2012

ZSM WEB2012

Situs web (tahun 2012)

zsm_wikipedia_2016

ZSM WKP2016

Wikipedia (tahun 2016)

Korpus Cerita Katak Bahasa Indonesia
Bahasa

Fail

Kode

Jenis data

Bahasa

ktk_tulis

KTK TULIS

Tulisan

Indonesia

ktk_lisan

KTK LISAN

Lisan

File

Kode

Jenis data

var_std-l

VAR STD-L

Standar, Malaysia; lisan

var_sabah

VAR SABAH

Sabah, Malaysia

var_sarawak

VAR SARAWAK

Sarawak, Malaysia

var_sarawak-MohdAli

VAR SARAWAK

Sarawak, Malaysia

Korpus Variasi Bahasa Melayu
Bahasa

Bahasa Melayu
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3. Cara Pencarian
Pengaturan pencarian dilakukan melalui panel "Pencarian". Panel "Pencarian" terdiri atas
tiga jenis panel, yakni dua panel yang mengatur kata kunci dan kolokasi, serta panel
"Korpus" yang mengatur korpus atau sub-korpus yang akan dicari. Panel "Kata Kunci"
akan otomatis terbuka setiap pengguna meluncurkan Malindo Conc untuk pertama kalinya.

Untuk membuka panel "Kolokasi" dan panel "Korpus", harap klik header masing-masing
panel.

Apabila pengguna mengklik header panel yang sedang terbuka, panel tersebut

akan seketika menutup dan pengguna dapat mengakses panel yang terdapat di atas atau
di bawahnya.

3.1 Cara Pencarian Kata Kunci
Tentukan kata kunci pada panel "Kata Kunci".

Pencarian kata kunci dapat dilakukan

dengan mengkombinasikan item pengaturan di bawah ini.
Bentuk Jadian
Akar Kata
Prefiks
Sufiks
Konfiks
Reduplikasi
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Dengan mengklik salah satu item di atas, kotak editor item tersebut akan muncul di
bawah panel.

Pada contoh ini, pengaturan coba dilakukan dengan memilih tombol "Akar Kata".
Pertama-tama, klik menu drop-down yang bertuliskan "tanpa spesifikasi", lalu pilih "sama
dengan".

Kotak input akan muncul di sisi kanan tombol drop-down begitu opsi "sama dengan"
dipilih. Kemudian tulis akar kata di kotak input dan klik [OK].

Kotak editor akan menutup dan akar kata yang dipilih akan ditampilkan di panel.
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Selanjutnya, pilih "Prefiks". Panel editor "Prefiks" akan terbuka begitu pengguna mengklik
tombol
Kata".

. Panel editor "Prefiks" berbeda dengan panel editor "Akar
Pada "Prefiks", pengguna memilih satu atau beberapa jenis prefiks yang ingin

dicari dari daftar prefiks yang tersedia. Pada contoh ini, pencarian coba dilakukan dengan
prefiks “ter-“ dan kemudian klik [OK].

Begitu editor ditutup, prefiks "ter-" yang telah dipilih akan ditampilkan.

Selanjutnya, tentukan "Sufiks".

Sama seperti editor pada "Prefiks", pengguna memilih

sufiks yang ingin dicari dari dalam daftar.

Pada contoh ini, "tanpa afiks" dipilih dan

kemudian klik [OK].

Di contoh ini, pada tombol "Konfiks", seperti halnya
pada pengaturan "Sufiks" di atas, pilihan "tanpa afiks"
dipilih.

Dengan demikian kondisi yang ditentukan

hingga sejauh ini nampak seperti gambar di sebelah
kanan.
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Mari coba mencari dengan kondisi seperti di atas. Selanjutnya, buka panel "Korpus" dan
pilih korpus yang ingin dicari. Dalam contoh ini, [IND MXD2012] yang terdapat dalam
Koleksi Korpus Leipzig adalah sub-korpus yang dipilih.

Begitu korpus selesai ditentukan, klik tombol [Cari] di sudut kanan atas panel "Pencarian".

Setelah beberapa saat, hasil pencarian akan ditampilkan di panel indeks.

Begitu hasil ditampilkan, panel "Pencarian" akan tertutup dengan sendirinya.
Pengguna dapat memunculkan kembali panel "Pencarian" dengan mengklik ikon
> yang terdapat di atas panel "Pencarian".
○
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Kembali ke panel "Pencarian", selanjutnya mari
coba mencari kata yang memiliki prefiks dan sufiks.
Pertama-tama, buka kotak editor "Prefiks" dan pilih
"meN-". Berikutnya, buka editor "Sufiks" dan pilih
"-i".

Biarkan pengaturan pada "Konfiks" tetap

seperti semula.

Pengaturan akan tampak seperti

gambar di sebelah kanan.

Klik [Cari] dan periksa hasil pencarian.

Berikutnya, coba mencari kata-kata yang mengandung reduplikasi. Klik tombol [Hapus
Semua] yang terdapat di sisi kanan header "Kata Kunci" untuk menghapus seluruh
pengaturan sebelumnya.

Setelah menghapus semua pengaturan, selanjutnya coba masukkan kata "rata" ke "Akar
Kata". Kemudian, buka editor "Reduplikasi", pilih "Penuh" dan klik [OK].
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Pengaturan yang telah dipilih akan tampak seperti gambar di bawah ini.

Konfirmasi hasil pencarian.
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3.2 Cara Menentukan Kolokasi
Pada sub-bagian sebelumnya telah dijelaskan cara pencarian yang hanya berdasarkan
kata kunci. Pada sub-bagian ini akan dijelaskan cara menentukan kolokasi yang muncul
bersamaan dengan kata kunci.

Pertama-tama hapus pengaturan dan isikan kata kunci

"hormat" pada "Akar Kata".

Selanjutnya, klik header "Kolokasi".

Panel "Kolokasi" akan terbuka setelah diklik.

Pada panel "Kolokasi", selain dapat menentukan kata kunci, pengguna juga dapat
menentukan dua item di bawah ini.

Muncul

Munculkan kolokasi atau tidak

Cari kolokasi di antara ... dan ...

Akar kata
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Pada tombol [Muncul], pengguna dapat memilih untuk memunculkan atau tidak
memunculkan kolokasi. Pilihan untuk memunculkan kolokasi adalah pengaturan standar
dari menu ini.

Pada [Cari kolokasi di antara ... dan ...], pengguna dapat mengatur letak kolokasi
berdasarkan kata kunci yang dimasukkan dan pada jarak berapa dari kata dasar kolokasi
tersebut muncul.

Misalnya, apabila ingin mencari kolokasi yang muncul tepat sebelum kata kunci, maka
pilih [Kiri 1] di kedua pengaturan "Cari Kolokasi".

Sebaliknya, apabila ingin mencari

kolokasi yang muncul setelah kata kunci, makan pilih [Kanan 1] di kedua pengaturan.

Pada contoh ini, jarak kolokasi diatur dalam pengaturan standar, yakni "Kiri 5" dan
"Kanan 5". Berikutnya, tentukan akar kata. Buka editor dan ketik "dengan" ke dalam
kotak "Akar Kata".

Pengaturan kolokasi yang dipilih akan tampak seperti gambar di

bawah ini.
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Klik [Cari] dan mulai pencarian.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, kolokasi

ditunjukkan dalam huruf warna biru.

Selanjutnya, mari coba mengubah jarak kolokasi.

Kembali ke panel "Pencarian", buka

panel "Kolokasi" dan klik [Cari kolokasi di antara ... dan ...].

Begitu pencarian selesai, hanya contoh yang menunjukkan kolokasi yang terletak tepat di
depan kata kunci yang akan dimunculkan.
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3.3 Cara Mengatur Korpus
Pada panel "Korpus", korpus dan sub-korpus ditunjukkan secara hierarkis. Nama-nama
sub-korpus ditunjukkan dalam bentuk kode. Untuk penjelasan yang lebih detail, silakan
merujuk pada bgian 2. Korpus Yang Dapat Dicari.
Apabila ingin memilih seluruh korpus, bubuhkan tanda centang pada nama korpus
yang paling atas. Dengan demikian seluruh sub-korpus akan secara otomatis bertanda
centang.

Apabila ingin memilih salah satu dari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, bubuhkan
tanda centang pada pilihan [IND] atau [ZSM].
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4. Cara Penggunaan Panel Indeks
4.1 Format KWIC dan Format Kalimat
Pengguna dapat mengganti format tampilan hasil pencarian (format KWIC atau format
kalimat) dengan mengklik tombol yang terdapat di sisi kanan atas panel indeks.

Pada format KWIC, kata kunci ditampilkan dalam tampilan vertikal.

Pengguna dapat

dengan mudah memeriksa konteks kalimat dengan melihat ke atas dan ke bawah.

Pada format KWIC, apabila pengguna mengklik salah satu indeks hasil pencarian, akan
muncul tooltip yang menunjukkan keseluruhan isi kalimat.
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Apabila dalam format kalimat, contoh kalimat akan langsung muncul seluruhnya.
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4.2 Menyalin Indeks Hasil Pencarian
Pengguna dapat menyalin indeks hasil pencarian ke clipboard. Caranya adalah dengan
mengklik nama sub-korpus yang terdapat di ujung kanan salah satu indeks yang ingin
disalin.

Tanda [Kutip] akan muncul begitu pengguna mengklik nama sub-korpus,

menandakan bahwa penyalinan ke clipboard telah selesai dilakukan.

Data yang disalin ke clipboard akan ditampilkan sebagai berikut.

Pada 1958, Paus John XXIII menulis sebuah pesan istimewa: Atas nama dunia Katolik,
saya tunduk dengan hormat di hadapan kenangan atas Maulana. # Kalimat
http://ahmadsamth.multiply.com/journal # URL
Kalimat ini diambil dari subkorpus IND MXD2012 dari Koleksi Korpus Leipzig (Goldhahn
dkk. 2012) menggunakan MALINDO Conc (Nomoto dkk. 2018). # Kredit
4.3 Tampilan URL Sumber
Dengan mengarahkan kursor ke nomor baris, sumber contoh kalimat akan ditampilkan di
bagian bawah layar.

Dengan mengklik nomor baris, halaman URL yang merupakan sumber dari kalimat
tersebut akan terbuka.

Namun, terdapat pula kemungkinan tautan telah terputus dan

tidak dapat diakses.
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5. Mengunduh Hasil Pencarian
Hasil pencarian dapat diunduh ke dalam format fail Excel.

Dengan mengklik tombol

[Unduh] di sudut kanan bawah panel indeks, pengguna dapat mengunduh hasil pencarian
yang sedang ditampilkan.

Persiapan pengunduhan akan segera dimulai sesaat setelah tombol [Unduh] diklik.
Ketikkan nama fail ketika layar untuk memasukkan nama file muncul dan simpan data.
Fail Excel yang diunduh terdiri atas enam baris, yakni "konteks kiri", "nodus",
"konteks kanan", "sub-korpus", "kalimat" dan "URL".

Agar tidak menambah beban pada server, kami membatasi hasil pencarian sebanyak
10.000 kalimat per fail. Jika hasil pencarian melebihi 10.000 kalimat, harap melakukan
pencarian dengan syarat yang sama di tiap-tiap sub-korpus dan simpan hasil pencarian
secara individual.
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Tentang petunjuk penggunaan
Kami melarang keras pencetakan ulang atau penggandaan petunjuk penggunaan ini
tanpa seizin pihak yang berwenang.
Diterjemahkan oleh Shabrina Hazimi Putri
Copyright © 2017-2019 Tokyo University of Foreign Studies, Nanyang Technological
University and Lago Institute of Language. All rights reserved.
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