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ABSTRAK 

Rahmatika, Fella.2016.Analisis Sintaksis Bahasa Indonesia pada Karangan Narasi 

Siswa Kelas IV SDN se-Kecamatan Candisari Kota 

Semarang.Skripsi.Jurusan Penidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.Pembimbing:  

Arif Widagdo, S.Pd., M.Pd. dan Drs. Sutaryono, M.Pd. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi keterampilan menulis siswa. Keterampilan 

menulis merupakan keterampilan berbahasa yang membutuhkan lebih mendalam 

mengenai kaidah dalam membuat suatu tulisan. Salah satu kaidah yang harus 

diketahui adalah kaidah sintaksis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

analisis sintaksis bahasa Indonesia pada karangan narasi siswa kelas IV. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek 

penelitian karangan narasi siswa siswa kelas IV SD N se-Kecamatan Candisari Kota 

Semarang. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampel purposif. Jumlah 

subjek penelitian 40. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 

wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan 

meliputi empat komponen, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan simpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan analisis sintaksis bidang frasa, meliputi: 

penggunaaan kata depan, penyusunan struktur frasa, penggunaan untuk dalam frasa 

kerja, pengunaan yang dalam frasa benda, penggunaan oleh dalam frasa kerja pasif, 

penulisan frasa, dan penggunaan yang dalam frasa sifat. Analisis bidang klausa 

meliputi: penyusunan struktur klausa, penggunaan kata kerja bantu dalam klausa 

ekuasional, hubungan pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif, penggunaan kata oleh 

dalam klausa pasif, dan penggunaan kata kerja dalam klausa intransitif. Analisis 

bidang kalimat, meliputi: penggunaan bahasa pertama dalam kalimat, penggunaan 

subjek dalam kalimat, penggunaan kata penghubung dalam kalimat, makna kalimat, 

penggunaan bahasa asing dalam kalimat, kesatuan kalimat, dan penyusunan kalimat 

yang berulang-ulang tetapi bermakna sama.  

Saran yang peneliti rekomendasikan adalah siswa, guru, kepala sekolah, dan 

perangkat sekolah hendaknya senantiasa memperluas kosa kata dan menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tertulis. 

 

Kata Kunci: analisis, frasa, kalimat, klausa, sintaksis. 
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ABSTRACT 

Rahmatika, Fella.2016.The Analysis of Indonesian Language Syntax on Narrative 

Essay of Students in Year 4 of State Elementary School in Candisari 

Semarang. Final project. The Department of Elemetary School Teacher 

Education. Faculty of Education Sciences. Semarang State University. 

Advisors: Arif Widagdo, S.Pd., M.Pd. and Drs. Sutaryono, M.Pd. 

 

This research was lack of writing skill of student. Writing skill is language 

skill that used in-depth knowladge about rules concept in writing. One of rules 

concept have to know is syntax. This study aimed to describe the analysis of 

Indonesian language syntax in the narrative essay of students in year 4. 

This study used descriptive qualitative method. The sample were 40 narrative 

essays of students in year 4 of State Elementary School in Candisari sub-district 

Semarang City. The sampling technique used purposive random sampling. The 

techniques of data collection used in-depth interview, test, and document analysis. 

The data were analyzed by four stages, namely: data collection, data reduction, data 

presentation, and conclusion. 

The results showed that the analysis of Indonesian language syntax in the field 

of phrases such as using prepositions, phrase order, using “which” in the noun phrase, 

using “for/to” in verb phrase, using “by” in passive voice, phrase writing, and using 

“which” in adjective phrase. The analysis of Indonesian language syntax in the field 

of clauses such as clause order, using auxiliary verb in the equation clause, relation 

subject and verb in the active clause, using “by” in passive voice, and using a verb in 

intransitive clause. The analysis of Indonesian language syntax in the field of 

sentences such as using first language in sentence, using subject in sentence, using 

common paired-conjunction in sentences, the meaning of sentences, using foreign 

languages in sentence, coherent of sentences, and order sentence that repeatedly but 

have a same meaning.  

The suggestion is students, teachers, principals, and stakeholders should keep 

expanding vocabulary and use Indonesian language well and correctly both spoken 

and written form. 

 

Keywords: analysis, phrase, sentence, clause, syntax. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga 

pendidikan baik formal maupun nonformal, dari tingkat kanak-kanak sampai 

perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009 pasal 29 ayat (1) 

bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan 

nasional. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lebih memudahkan 

untuk berkomunikasi, baik komunikasi secara lisan maupun tulis. Pengertian baik 

adalah menggunakan bahasa sesuai situasi dan benar adalah sesuai kaidah, sehingga 

pada situasi nonformal memakai bahasa tidak baku dan pada situasi formal memakai 

bahasa baku. 

Pembelajaran bahasa Indonesia mempunyai 4 aspek kemampuan berbahasa 

yang harus dikuasai oleh siswa. Kemampuan berbahasa tersebut, meliputi: 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Secara formal, pembelajaran bahasa 

Indonesia diberikan mulai kelas 1 SD baik aspek menyimak, berbicara, membaca, 

maupun menulis. Sedangkan, pembelajaran tentang kaidah menulis struktur kalimat 

yang benar sudah diajarkan di kelas III.  

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan dalam 

komunikasi secara tidak langsung. Melalui kegiatan menulis, siswa diarahkan mampu 



2 
 

 
 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulis dan mengekspresi diri secara 

nonverbal (Jamaris, 2014: 155). Komunikasi dalam bahasa tulisan harus dapat 

mencapai sasarannya dengan baik. Maka dari itu, siswa harus mampu menuangkan 

gagasan atau idenya secara runtut dengan diksi dan pengguaan tanda baca yang tepat, 

serta struktur yang benar sesuai dengan konteks.  

Menulis dibutuhkan adanya ketelitian, kepaduan, dan keruntutan antara 

kalimat satu dengan kalimat yang lain, antara paragraf dengan paragraf berikutnya, 

sehingga membentuk sebuah karangan baik dan utuh. Pengajaran menulis, khususnya 

menulis karangan narasi adalah keterampilan yang bertujuan untuk menyajikan 

sebuah cerita berupa rangkaian peristiwa yang disusun sesuai dengan urutan waktu. 

Hal ini sesuai dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas IV SD pada aspek 

keterampilan menulis dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 SD-MI, yakni 

kompetensi dasar 8.1 menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll.) pada 

materi keterampilan menulis karangan tentang pengalaman pribadi. 

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa siswa kelas IV di SDN 

Se-Kecamatan Candisari Kota Semarang belum mampu menulis dengan baik sesuai 

dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia yang benar. Hal ini ditunjukkan melalui 

frasa, klausa, maupun kalimat yang dibuat oleh siswa dalam menulis karangan dan 

hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Jika frasa, klausa, dan kalimat yang dibuat oleh siswa belum bisa 
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dipahami, maka maksud dan tujuan menulis tidak tersampaikan dengan baik kepada 

pembaca. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, siswa masih belum mampu untuk 

menyusun kalimat yang baik dan benar. Siswa merasa sudah memenuhi tugas yang 

diberikan dan senang ketika sudah menulis satu halaman penuh dalam menulis 

sebuah karangan, siswa belum memperhatikan pemilihan kosakata, penggunaan tanda 

baca, isi karangan, penggunaan kata hubung, makna kalimat, serta keterpaduan antar 

kalimat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghufron (2012), 

yakni: ditemukan beberapa kesalahan penggunaan peranti kohesi dalam wacana tulis 

siswa sekolah dasar. Kesalahan-kesalahan yang dimaksud terkait dengan penggunaan 

konjungsi, elipsis, substitusi, referensi, dan repetisi. Kesalahan penggunaan konjungsi 

berupa (1) konjungsi “dan” digunakan di awal kalimat, (2) konjungsi “dan” diikuti 

konjungsi lain, (3) konjungsi “dan” tidak menyatakan penambahan, (4) penggunaan 

dua konjungsi yang semakna, (5) penggunaan konjungsi yang berupa kata utuh. 

Kesalahan penggunaan elipsis terjadi karena siswa menghilangkan unsur bahasa yang 

seharusnya tidak dihilangkan dan memunculkan kata yang seharusnya dihilangkan. 

Keterampilan siswa dalam menulis suatu karangan belum sesuai dengan 

kaidah sintaksis dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal berasal dari siswa sendiri, diantaranya: (1) siswa belum 

mampu menuliskan ide, (2) minat baca siswa, (3) pengetahuan dan pengalaman siswa 

menulis sebuah karangan, (4) pengetahuan siswa tentang kaidah penulisan yang baik 

dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan, 
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faktor eksternal berasal dari guru, yakni pembelajaran bahasa dan sastra yang 

dilakukan oleh guru, serta pemilihan bahan ajar oleh guru. 

Rendahnya keterampilan menulis dapat dimaklumi karena di antara keempat 

keterampilan berbahasa, keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa 

yang tidak mudah (Nurgiyantoro, 2014: 422). Di sisi lain, keterampilan menulis 

merupakan keterampilan dasar yang diutamakan dalam pendidikan formal. Maka dari 

itu, keterampilan menulis harus dimiliki oleh siswa pada semua jenjang, sebab 

sebagian besar tugas belajar diberikan dalam bentuk tulisan. Menyadari pentingnya 

keterampilan menulis, sudah selayaknya pembinaan keterampilan menulis 

diupayakan untuk ditingkatkan oleh berbagai pihak dalam masyarakat, terutama 

pendidikan formal yang merupakan lembaga pendidikan yang secara intensif 

membina dan mengembangkan kemampuan menulis. Salah satu alternatifnya adalah 

analisis sintaksis bahasa Indonesia siswa dalam karangan narasi. 

Analisis berbahasa digunakan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai 

kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa. Tujuan analisis kesalahan berbahasa, 

yaitu: sebagai umpan balik demi kepentingan penyusunan materi pembelajaran 

bahasa. Sedangkan, sintaksis adalah gramatika yang membicarakan penataan dan 

pengaturan kata-kata itu ke dalam satuan-satuan yang lebih besar. Satuan-satuan 

sintaksis, yakni: frasa, klausa, dan kalimat (Faisal, 2009). Berdasarkan uraian 

tersebut, sangat tepat bila analisis sintaksis digunakan sebagai suatu cara 

menganalisis kesalahan berbahasa siswa dalam menulis karangan narasi dengan tema 

pengalaman pribadi. 
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Penelitian mengenai analisis sintaksis ini dilakukan berdasarkan beberapa 

penelitian yang mendukung. Salah satunya, penelitian yang berjudul “Analisis 

Kesalahan Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Karangan Mahasiswa Penutur 

Bahasa Asing di Universitas Sebelas Maret” dalam Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra 

Indonesia dan Pengajarannya Volume 2 Nomor 1, April 2013, ISSN I2302-6405 oleh 

Anjarsari menunjukkan kesalahan pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang 

sintaksis sebesar 21,10%. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Idewarni dengan 

judul penelitian “Kesalahan Kalimat Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII SMPN 1 

Padang Panjang” dalam Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran Volume 1 Nomor 

2, Juni 2013 juga menemukan beberapa kesalahan kalimat yakni: kesalahan kalimat 

dari segi penalaran, kesalahan kalimat dari segi struktur, kesalahan kalimat dari segi 

diksi, dan kesalahan kalimat dari segi EyD.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dilakukan penelitian 

deskriptif kualitatif berjudul “Analisis Sintaksis Bahasa Indonesia pada Karangan 

Narasi Siswa Kelas IV SDN se-Kecamatan Candisari Kota Semarang”. 

1.2 FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas, maka situasi sosial yang 

ditetapkan sebagai tempat penelitian adalah SDN se-Kecamatan Candisari Kota 

Semarang. Fokus penelitian diarahkan pada frasa, klausa, dan kalimat yang dibuat 

oleh siswa dalam sebuah karangan narasi. 
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1.3 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah bentuk analisis sintaksis bahasa 

Indonesia pada karangan narasi siswa kelas IV SDN se-Kecamatan Candisari Kota 

Semarang? 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan analisis sintaksis bahasa 

Indonesia pada karangan narasi siswa kelas IV SDN se-Kecamatan Candisari Kota 

Semarang. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang baik harus memberi manfaat kepada siapa saja. Apabila tujuan 

penelitian dapat tercapai, maka dapat diperoleh manfaat hasil penelitian sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai 

bahasa khususnya bidang sintaksis dalam ilmu analisis kesalahan berbahasa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi tentang pentingnya 

keterampilan menulis yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi baik lisan maupun tulis.  
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b. Bagi Guru  

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman guru dalam 

memotivasi anak agar memiliki kemampuan berbahasa khususnya dalam 

keterampilan menulis sehingga memiliki kreativitas yang tinggi. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui memperdalam ilmu 

pengetahuan bahasa dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti. 

1.6 DEFINISI OPERASIONAL 

1. Analisis digunakan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bahasa yang 

digunakan oleh siswa dan mendiagnosis kesalahan berbahasa yang dilakukan 

oleh siswa dalam menguasai bahasa kedua. 

2. Sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang membahas tentang frasa, klausa, 

dan kalimat (Faisal, 2009). 

3. Frasa merupakan kelompok kata yang menduduki suatu fungsi dan kesatuan 

makna dalam kalimat (Faisal, 2009).  

4. Klausa merupakan satuan gramatikal yang minimal terdiri dari: subjek dan 

predikat dan berpotensi menjadi suatu kalimat (Faisal, 2009).  

5. Kalimat adalah satuan kumpulan kata yang terkecil mengandung pikiran lengkap 

(Pranowo, 2014: 58).  

6. Analisis sintaksis adalah kajian bahasa yang lebih mendalam mengenai frasa, 

klausa, dan kalimat. 
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7. Analisis sintaksis bahasa Indonesia bidang frasa, meliputi: penggunaaan kata 

depan, penyusunan struktur frasa, penggunaan untuk dalam frasa kerja, 

pengunaan yang dalam frasa benda, penggunaan oleh dalam frasa kerja pasif, 

penulisan frasa, dan penggunaan yang dalam frasa sifat. 

8. Analisis sintaksis bahasa Indonesia bidang klausa, meliputi: penyusunan struktur 

klausa, penggunaan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional, hubungan pelaku 

dan kata kerja dalam klausa aktif, penggunaan kata oleh dalam klausa pasif, dan 

penggunaan kata kerja dalam klausa intransitif. 

9. Analisis sintaksis bahasa Indonesia bidang kalimat, meliputi: penggunaan bahasa 

pertama dalam kalimat, penggunaan subjek dalam kalimat, penggunaan kata 

penghubung dalam kalimat, makna kalimat, penggunaan bahasa asing dalam 

kalimat, kesatuan kalimat, dan penyusunan kalimat yang berulang-ulang tetapi 

bermakna sama.  

10. Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan serangkaian kejadian 

berdasarkan urutan waktu dan digunakan sebagai bahan informasi mengenai 

frasa, klausa, dan kalimat yang dibuat oleh siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Filsafat 

Menurut Muis & Soegiono (2012: 100) filsafat pendidikan adalah studi 

komparatif tentang filsafat-filsafat (nilai-nilai) yang berbeda-beda (untuk dipilih dan 

digunakan) dalam pembentukan karakter manusia, serta komparasi tentang berbagai 

proses pembentukan karakteristik untuk mendapatkan manajemen pendidikan (yang 

digunakan untuk) membentuk karakter yang konstruktif. Filsafat sebagai ilmu 

menelaah segala sesuatu yang ada, sedangkan pendidikan merupakan salah satu 

cabang filsafat yang membahas sebagian objek filsafat, yaitu membahas tentang 

manusia dan lebih khusus lagi membahas sebagian dari aktivitas manusia.  

Berkenaan dengan landasan filosofis pendidikan, melalui operasionalisasi 

pendidikan baik secara makro maupun mikro haruslah berlandaskan pancasila dan 

diarahkan membentuk manusia Indonesia yang Pancasilais. Menurut Munib (2010: 

53) pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan, berarti bahwa: 

a. dalam merumuskan tujuan, metode, materi dan pengelolaan belajar dan mengajar 

dijiwai dan didasarkan pada Pancasila, 

b. sistem penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan nasional 

haruslah berlandaskan Pancasila, 
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c. hakikat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan 

makhluk religius, haruslah diwujudkan melalui upaya pendidikan, sehingga akan 

tercipta integritas kepribadian manusia Indonesia sesuai dengan yang dicita-

citakan oleh Pancasila. 

2.1.1.1 Filsafat Pendidikan Eksistensialisme 

a. Gambaran umum filsafat pendidikan eksistensialisme 

Filsafat eksistensialisme merupakan filsafat yang memfokuskan pada 

pengalaman-pengalaman individu. Eksistensialisme ini menekankan pada pilihan 

kreatif, subjektivitas pengalaman manusia, dan tindakan kongkrit dari 

keberadaan manusia atas setiap skema rasional hakikat manusia. Filsafat 

eksistensialisme merupakan filsafat yang memandang segala gejala berpangkal 

pada eksistensi.  

Eksistensi adalah cara manusia berada di dunia. Cara berada manusia 

berbeda dengan cara beradanya benda-benda materi. Manusia berada bersama 

manusia lain, sedangkan benda materi bermakna karena adanya manusia. 

Eksistensialisme mengakui bahwa yang dihasilkan sains cukup asli, namun tidak 

memiliki makna kemanusiaan secara langsung. Bagi eksistensialisme, benda-

benda materi, alam fisik, dunia yang berada diluar manusia tidak bermakna atau 

tidak memiliki tujuan apa-apa kalau terpisah dari manusia.  

b. Kurikulum pendidikan berdasarkan filsafat eksistensialisme 

Tujuan pendidikan menurut aliran filsafat eksistensialisme untuk 

mendorong individu mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, 
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kurikulum yang diyakini baik adalah kurikulum yang dapat memberikan 

kebebasan yang luas pada siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan 

pencarian dan menarik kesimpulan sendiri.  

Mata pelajaran merupakan materi dimana individu dapat menemukan 

dirinya dan kesadaran akan duninya. Sehingga, tidak ada satu mata pelajaran 

tertentu yang lebih penting dari yang lainnya, karena setiap siswa memiliki minat 

dan ketertarikan yang berbeda. Namun, kurikulum eksistensialisme memberikan 

perhatian yang besar pada humaniora dan seni, karena kedua materi tersebut 

diperlukan agar individu dapat mengadakan introspeksi dan mengenalkan 

gambaran dirinya.  

c. Potret guru berdasarkan filsafat eksistensialisme 

Potert guru menurut filsafat eksistensialisme berperan dalam memberikan 

semangat kepada siswa untuk memikirkan dirinya, membimbing, dan 

mengarahkan siswa dengan seksama agar siswa mampu mengontrol dirinya 

dalam kebebasan akademik yang dimiliki, semua peran tersebut dijalankan 

melalui proses diskusi.  Oleh karena itu, guru harus hadir dalam kelas dengan 

wawasan yang luas, agar menghasilkan diskusi yang baik. Dalam diskusi 

tersebut, siswa berhak untuk menolak interpretasi guru tentang pelajaran.  

2.1.1.2 Filsafat Pendidikan Essensialisme 

a. Gambaran umum filsafat esensialisme 

Menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus bersifat praktis 

dan memberi anak-anak pengajaran yang logis sebagai persiapan mereka untuk 
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hidup, sekolah tidak boleh mencoba mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-

kebijakan sosial. Tujuan pendidikan esensialisme untuk meneruskan warisan 

budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang telah bertahan dalam 

waktu lama.  

b. Kurikulum pendidikan berdasarkan filsafat esensialisme 

Kurikulum esensialisme menerapkan pengajaran fakta-fakta. Kurikulum 

tersebut kurang memiliki kesabaran dengan pendekatan-pendekatan tidak 

langsung dan introspeksi yang diangkat oleh kaum progresivisme. Beberapa 

orang esensialis bahkan memandang seni dan ilmu sastra sebagai embel-embel 

dan merasa bahwa mata pelajaran IPA dan teknik serta kejuruan yang sukar 

adalah hal-hal yang benar-benar-benar penting yang diperlukan oleh siswa agar 

dapat memberi kontribusi pada masyarakat.  

Penguasaan terhadap materi kurikulum tersebut merupakan dasar yang 

esensial bagi general education (filsafat, matematika, IPA, sejarah, bahasa, seni, 

dan sastra) yang diperlukan dalam hidup. Belajar dengan tepat berkaitan dengan 

disiplin mampu mengembangkan pikiran (kemampuan nalar) siswa dan sekaligus 

membuatnya sadar dunia sekitarnya. Dalam pendidikan dasar, pengajaran berupa 

membaca, menulis, dan berhitung. Keterampilan berkomunikasi adalah hal 

esensial untuk mencapai prestasi skolastik hidup sosial yang layak. Jadi, 

kurikulum sekolah harus berisikan mengenai hal yang harus diajarkan. 

c. Potret guru berdasarkan filsafat esensialisme 
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Potret guru dalam filsafat esensialisme yakni seorang guru harus terdidik. 

Secara moral, ia merupakan orang yang dapat dipercaya, dan secara teknis harus 

memiliki kemahiran dalam mengarahkan proses belajar.  Dalam hal ini, penanan 

guru kuat dalam mempengaruhi dan menguasi kegiatan kegiatan di kelas. Guru 

juga berperan dalam pengawasan nilai-nilai dan penguasaan pengetahuan atau 

gagasan.  

2.1.1.3 Filsafat Pendidikan Perenialisme 

a. Gambaran umum filsafat perenialisme 

Perenialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada 

abad keduapuluh. Perenialisme menentang pandangan progresivisme yang 

menekankan sesuatu yang baru. Perenialisme memandang situasi dunia dewasa 

perlu ada usaha maksimal agar dunia ini aman. 

Perenialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses 

mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. 

Perenialisme tidak melihat jalan yang meyakinkan, selain kembali pada prinsip-

prinsip yang telah sedemikian rupa membentuk sikap kebiasaan, bahwa 

kepribadian manusia yaitu kebudayaan dahulu (Yunani Kuno) dan kebudayaan 

pertengahan abad. 

b. Kurikulum pendidikan berdasarkan filsafat perenialisme 

Kurikulum pendidikan dalam parennealis harus menekankan 

pertumbuahan intektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi “terpelajar 

secara kultural”, para siswa harus berhadapan dengan bidang-bidang ini (seni dan 
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sains) yang merupakan karya terbaik yang diciptakan oleh manusia. Berkenaan 

dengan bidang kurikulum, pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu: Apakah para 

siswa memperoleh mata pelajaran yang menyajikan usaha-usaha paling tinggi 

dalam bidang itu?  

c. Potret guru berdasarkan filsafat perenialisme 

Berdasarkan filsafat parennialisme, tugas utama pendidikan adalah guru, 

dimana tugas pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada 

peserta didik. Faktor keberhasilan anak dalam akalnya adalah guru. Dalam hal 

ini, guru mempunyai peran yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan 

belajar mengajar didalam kelas. 

2.1.1.4 Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme  

a. Gambaran umum filsafat rekonstruksionisme 

Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. 

Gerakan ini didasari atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya 

memikirkan dan melibatkan diri dengan kegiatan masyarakat yang ada pada saat 

sekarang ini. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Count dan Harrold 

Rugg pada tahun 1930, yang ingin membangun masyarakat baru yaitu 

masyarakat yang pantas dan adil.  

Aliran ini berpendapat bahwa sekolah harus mengarahkan perbaikan pada 

tatanan sosial saat ini. Tujuan pendidikan adalah menumbuhkan kesadaran 

terdidik yang berkaitan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang 
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dihadapi manusia dalam skala global, dan memberi keterampilan kepada mereka 

agar memiliki kemampuan.  

b. Kurikulum pendidikan berdasarkan filsafat rekonstruksionisme 

Melalui suatu pendekatan rekonstruksionis sosial pada pendidikan, para 

siwa belajar metode-metode yang tepat untuk hidup di dunia. Kurikulum disusun 

lebih mendalam mengenai kebutuhan manusia. Apabila dimungkingkan, siswa 

dibolehkan memiliki pengalaman tangan pertama dalam berbagai kegiatan 

reformasi. Para guru menyadari bahwa mereka dapat memainkan suatu peran 

yang signifikan dalam kehidupan. 

c. Potret guru berdasarkan filsafat rekonstruksionisme 

Guru menyadarkan anak didik agar memiliki berbagai macam 

kemampuan dalam kehidupan. Guru memotivasi anak untuk dapat berpikir 

alternatif. Lebih jauh lagi, guru harus mampu menciptakan aktivitas belajar yang 

berada secara bersama-sama.  

Berdasarkan penjelasan mengenai filsafat pendidikan di atas, penelitian 

mengenai analisis kesalahan sintaksis bahasa Indonesia pada karangan narasi siswa 

merupakan bagian dari filsafat essensialisme. Filsafat tersebut menekankan bahwa 

pendidikan dasar adalah membaca, menulis, dan matematika/ menghitung. Sehingga, 

penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dalam keterampilan menulis siswa 

sekolah dasar. 
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2.1.2 Pengertian Pendidikan 

Pendidikan berarti P: Perjuangan, E: Etika, N: Nikmat, D: Demokrasi, I: 

Intelegensi, D: Dorongan, I: Investasi, K: Keingintahuan, A: Aktivasi, N: Nilai. 

Sedangkan, Darmodiharjo menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang 

lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti, semangat, kecintaan, rasa 

kesusilaan, ketaqwaan, dll (Munib, 2012: 24). 

Sejalan dengan pendapat di atas, Ki Hajar Dewatara (dalam Munib, 2010: 30) 

mengartikan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan 

tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya 

memanusiakan manusia muda secara intelektual dan emosional untuk 

mengembangkan budi pekerti, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketaqwaan 

pikiran, dan tubuh anak. Penelitian mengenai analisis sintaksis ini dapat dijadikan 

informasi tambahan agar mengembangkan kemampuan berbahasa individu. 

2.1.3 Empat Pilar Pendidikan 

Dalam mencapai efektifitas belajar, UNESCO (dalam Hamdani, 2010: 194-

196) menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-

sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu: 

a. Learning to Know 

Guru berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam penelitian 

ini, guru dituntut berperan aktif sebagai teman dalam berdialog dengan siswa 
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untuk mengembangkan pengetahuan mengenai keterampilan menulis yang baik 

dan benar. 

b. Learning to Do 

Sekolah sebagai suatu tempat yang seharusnya memfasilitasi siswa untuk 

mengaktualisasi keterampilan, bakat, dan minat siswa. Pendeteksian tersebut 

dapat dilakukan dengan tes bakat dan minat. Walaupun bakat dan minat biasanya 

dipengaruhi oleh unsur keturunan, tumbuh berkembangnya bakat, dan minat 

yang bergantung pada lingkungannya. Keterampilan merupakan salah satu hal 

yang mendukung keberhasilan siswa. Maka dari itu, penelitian analisis sintaksis 

bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai upaya pembinaan keterampilan menulis 

siswa yang perlu mendapat perhatian serius. 

c. Learning to Live Together 

Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah sebagai tempat 

bersosialisasi dan tatanan kehidupan. Artinya, mempersiapkan siswa untuk hidup 

bermasyarakat. Dalam proses bersosialisasi terjadi pula komunikasi. Bahasa 

diperlukan dalam proses komunikasi. Maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pengetahuan agar berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga kebiasaan 

hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima dapat 

dikembangkan dengan baik. 

d. Learning to be 

Pengembangan diri secara maksimal erat kaitannya dengan bakat dan 

minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, dan kondisi lingkungan anak. Dalam 
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penelitian ini, peran guru sebagai pengarah sekaligus fasilitator sangat 

dibutuhkan dalam pengembangan keterampilan menulis siswa secara maksimal. 

Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal memungkinkan 

siswa untuk mengembangkan diri pada tingkat yang lebih tinggi. 

Keempat pilar di atas berjalan dengan baik jika diwarnai dengan 

pengembangan keberagaman. Nilai-nilai keberagaman ini sangat dibutuhkan siswa 

dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Pengintegrasian nilai-nilai agama ke dalam 

mata pelajaran membentuk pribadi anak yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa. 

2.1.4 Empat Dimensi Pendidikan 

Pendidikan adalah proses menjadikan manusia berpendidikan. Ada empat 

dimensi yang harus dipenuhi untuk menjadi berpendidikan. Dimensi yang dimaksud 

adalah agen pembelajaran, katalis belajar, konteks pembelajaran, dan cita-cita yang 

terbangun dari hasil pembelajaran 

Agen pembelajaran biasanya mengintegral dengan peran yang ditampilkan 

oleh sekolah. Katalis belajar adalah seseorang atau sesuatu yang bergerak dalam 

hubungan mendalam dengan dan berusaha memahami bagaimana katalis itu cocok 

menjadi agen. Katalis itu berperan dalam proses pembelajaran, terutama dalam 

kerangka pengembangan hubungan, yakni siswa membuka dirinya sendiri untuk 

transformasi internal di bawah pengaruh katalis tersebut. 

Konteks pembelajaran adalah semua aspek biologis, psikologis, budaya, 

sosial, dan faktor ekologi lainnya yang membentuk agen tersebut berhubungan 

dengan katalis. Konteks pembelajaran merupakan segala sesuatu yang menentukkan 
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kondisi klimaks dalam situasi belajar. Materi pembelajaran haruslah meningkatkan 

motivasi anak untuk menjalani kehidupan yang mendatang. Maka dalam penelitian 

ini dapat meningkatkan pemahaman guru dalam meotivasi anak agar memiliki 

kemampuan berbahasa khususnya dalam keterampilan menulis, sehingga memiliki 

kreativitas yang tinggi. 

2.1.5 Objek Pendidikan 

Danim (2011:38) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki objek tersendiri. 

Objek pendidikan terdiri dari objek formal dan objek material. Objek formal ilmu 

pendidikan adalah semua proses atau situasi pendidikan yang menunjukkan keadaan 

nyata yang dilakukan atau dialami, serta harus dipahami oleh manusia. Objek 

material ilmu pendidikan adalah manusia itu sendiri. Pemikiran ilmiah tentang 

pendidikan berkaitan dengan objek pendidikan itu sendiri. Maka, penelitian ini dapat 

dijadikan objek formal maupun objek material dalam pendidikan. Dalam objek 

formal dan material, penelitian ini dapat dijadikan ilmu pengetahuan yang harus 

dipahami oleh manusia. 

2.1.6 Tujuan Pendidikan 

Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, 

manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu yang 

memiliki kepribadian yang lebih baik. Di sini jelas bahwa yang menjadi tujuan dari 

pendidikan ialah kedewasaan yang di dalamnya menyangkut mutu (kualitas), maupun 

dari segi materi suatu individu. Langeveld (dalam Munib, 2012: 45) menyebutkan 

ada berbagai macam tujuan pendidikan, yakni sebagai berikut: 
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a. Tujuan Umum 

Tujuan umum ialah tujuan pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan 

orang tua atau pendidik. Tujuan ini berakar dari tujuan hidup dan berhubungan 

dengan pandangan tentang hakikat manusia, tentang tugas dan arah hidup 

manusia di dunia. Maka, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh orang tua atau 

pendidik sebagai tambahan ilmu pengetahuan menganai kemampuan berbahasa 

anak agar sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia. 

b. Tujuan Tidak Sempurna 

Tujuan tidak sempurna atau tidak lengkap adalah tujuan yang menyangkut 

segi-segi tertentu, seperti: kesusilaan, keagamaan, kemasyarakatan, keindahan, 

dll. Penelitian ini membahas lebih mendalam mengenai analisis sintaksis bahasa 

Indonesia dalam bidang frasa, klausa, dan kalimat oleh siswa dalam suatu 

karangan. Keterampilan menulis merupakan komunikasi secara tidak langsung. 

Keterampilan menulis memerlukan perhatian khusus dalam penggunaan kata-

kata dalam kalimat agar maksud dan tujuan penulisan tersampaikan dengan jelas. 

Karena terdapat etika tertentu dalam berkomunikasi, maka penggunaan bahasa 

harus diperhatikan dan disesuaikan dengan maksud dan tujuan berkomunikasi. 

c. Tujuan Sementara 

Disebut sebagai tujuan sementara karena merupakan tujuan yang masih 

berkelanjutan. Contoh dari tujuan sementara, yakni: belajar membaca, menulis, 

berhitung, dsb. Semua itu merupakan jalan untuk mencapai tujuan sebenarnya 

yang lebih tinggi tingkatannya dalam kehidupan. Maka penelitian ini dapat 
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dijadikan sumber informasi agar lebih meningkatkan kemampuan menulis yang 

sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia. 

2.1.7 Tujuan Pendidikan di Sekolah Dasar 

Adapun tujuan operasional pendidikan Sekolah Dasar (SD) dinyatakan dalam 

kurikulum pendidikan dasar, yaitu memberi bekal kemampuan dasar untuk membaca, 

menulis dan berhitung, wawasan dan ketrampilan dasar yang berguna bagi siswa 

berdasrkan tingkat perkembangannya. Selain itu, tujuan pendidikan juga untuk 

mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan pada tahapan selanjutnya, yakni 

pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tujuan dari pendidikan Sekolah 

Dasar teruraikan seperti berikut: 

a. membekali kemampuan untuk membaca, menulis, serta berhitung, 

b. memberikan wawasan serta ketrampilan dasar yang berguna untuk siswa 

berdasarkan tingkat perkembangan yang bersangkutan, 

c. proses mempersiapkan siswa untuk mengikuti jenjang pendidikan di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). 

Sekolah dasar bisa didefinisikan sebagai kegiatan yang dalam hal ini 

mendasari 3 (tiga) aspek dasar, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga 

aspek tersebut adalah landasan pendidikan yang paling penting. Manusia 

membutuhkan prilaku atau sikap hidup yang positif untuk bisa menjalani kehidupan 

secara baik dan tentram. Manusia juga membutuhkan dasar-dasar pengetahuan 

supaya ketika berinteraksi tidak buta informasi. Selain itu, setiap manusia juga 

membutuhkan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dikuasai adalah 
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keterampilan menulis. Keterampilan menulis tidak hanya menuliskan kata atau 

kalimat saja, tetapi juga disesuaikan dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia agar 

maksud dan tujuan menulis tersampaikan dengan jelas. Maka dari itu, penelitian ini 

membahas mengenai analisis sintaksis bahasa Indonesia yang digunakan oleh siswa. 

2.1.8 Hukum Dasar Pendidikan 

Menurut Danim (2011: 47) terdapat empat hukum dasar pendidikan, yaitu: 

a. Hukum Nativisme 

Hukum nativisme berasumsi bahwa ada faktor kodrati yang dibawa sejak 

lahir. Istilah nativisme berasal dari kata natie yang berarti “terlahir” atau seperti 

“aslinya”. Hukum nativisme beranjak dari keyakinan bahwa perkembangan 

pribadi seseorang hanya ditentukan oleh faktor hereditas atau kodrati atau faktor 

internal individual. Faktor kodrati itu diyakini tidak dapat diubah oleh pengaruh 

lingkungan atau alam sekitar, termasuk pendidikan. Perkembangan kepribadian 

manusia semata-mata ditentukkan oleh pembawaan sejak lahir dan harus diterima 

secara apa adanya. 

Pandangan ini menyakini bahwa keberhasilan anak menjalani pendidikan 

atau persekolahan ditentukan oleh bawaan orisinil dari anak itu sendiri. Potensi 

“baik” menjadi “baik”, potensi “bodoh” menjadi “bodoh”. Dengan demikian, 

proses pendidikan dan pembelajaran dengan segala tindakan inheren di dalamnya 

yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan siswa tidak berguna bagi 

perkembangan anak itu sendiri. Pandangan ini tidak sesuai dengan penelitian 

mengenai analisis sintaksis bahasa Indonesia, karena tidak sesuai dengan 
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landasan filsafat yang digunakan. Penelitian ini didasarkan pada filsafat 

essensialisme yang menyebutkan bahwa pendidikan dasar adalah membaca, 

menulis, dan menghitung. Selain itu, berdasarkan tujuan pendidikan yang bersifat 

sementara, peran guru sebagai fasilitator sangat dibutuhkan dalam 

mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan menghitung anak. 

b. Hukum Naturalisme 

Pelopor hukum naturalisme ini adalah J.J. Rousseau. Menurut Rousseau 

lingkungan merupakan salah satu pembentuk karakter anak. Hukum naturalisme 

sering juga disebut negativisme, sebuah pandangan negatif tentang manusia. 

Pandangan ini berpedapat bahwa pendidikan sesungguhnya tidak diperlukan. Hal 

ini tidak sesuai dengan penelitian mengenai analisis sintaksis bahasa Indonesia 

karena manusia adalah objek material pendidikan dimana manusia sendirilah 

yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup manusia dapat dilihat 

dari penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Manusia harus memahami dengan 

siapa berkomunikasi dan maksud serta tujuannya berkomunikasi.  

c. Hukum Empirisme 

Menurut hukum empirisme, pengetahuan dan keterampilan manusia secara 

total dibentuk oleh pengalaman inderawi dan perlakuan yang diterima oleh anak. 

John Locke berpendapat bahwa satu-satunya cara manusia memperoleh 

pengetahuan adalah melalui pengalaman atau penginderaan. Penelitian ini 

didasarkan karena keterampilan menulis siswa yang belum sesuai dengan kaidah 
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sintaksis, maka penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengalaman dalam 

meningkatkan pengatahuan dan kemampuan menulis individu. 

d. Hukum Konvergensi 

William Sterm berpendapat bahwa perkembangan pribadi manusia 

merupakan hasil konvergensi faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

adalah hereditas atau bawaan dan faktor eksternal adalah lingkungan. Faktor 

pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam perkembangan anak selanjutnya. Hukum konvergensi ini 

diterima secara luas dalam keseluruhan praksis pendidikan, sehingga lahirlah 

model-model pembelajaran. Maka dari itu, penelitian analisis sintaksis bahasa 

Indonesia dapat dijadikan informasi untuk guru dalam menentukan metode yang 

digunakan dalam pembalajaran bahasa, khususnya keterampilan menulis. 

2.1.9 Psikologi Pendidikan 

Psikologi pendidikan selalu berkaitan dengan cara peserta didik belajar dan 

berkembang, dan mengkaji tentang anak-anak berbakat maupun anak-anak yang 

mengalami hambatan dalam belajar. Mayer (dalam Rifa‟i dan Anni, 2012: 1-2) 

membedakan psikologi pendidikan dengan dua pendekatan, yakni: pendekatan 

behavioral dan pendekatan kognitif.  

Pendekatan behavioral berkaitan dengan penentuan hubungan antara 

manipulasi pembelajaran dengan kinerja atau hasil pembelajaran. Sedangkan, 

pendekatan kognitif berkaitan dengan penentuan hubungan antara faktor internal dan 

faktor eksternal dalam proses belajar mengajar.  
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Dalam penelitian ini, seorang guru sangat penting untuk mengetahui faktor 

tersebut, agar guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik. Jadi, seorang guru dalam menyelenggarakan pembelajaran 

dituntut memahami psikologi suatu pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Huitt 

(dalam Rifa‟i dan Anni, 2012: 2) yang menyatakan bahwa psikologi pendidikan 

merupakan disiplin ilmu untuk memahami proses pembelajaran dan belajar yang 

terjadi di lingkungan formal dan mengembangkan cara-cara memperbaiki prosedur 

dan kegiatan belajar mengajar. 

2.1.10 Guru 

2.1.10.1 Guru Ideal 

Guru merupakan tenaga pendidik profesional yang mempunyai tugas utama 

untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih, serta 

mengevaluasi siswa pada pendidikan jalur pendidikan formal. Guru ideal merupakan 

guru profesional. Guru profesional merupakan guru yang bisa melakukan tugasnya 

dengan baik. Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pasal 10 ayat (1), kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi. Keempat kompetensi guru tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik. Kompetensi ini mencakup (Rifa‟i dan Anni, 2012: 7): (1) menata ruang 

kelas, (2) menciptakan iklim kelas yang kondusif, (3) memotivasi siswa agar 

http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/07/guru-ideal.html
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semangat belajar, (4) memberi penguatan verbal maupun non verbal, (5) 

memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada siswa, dan (6) tanggap 

terhadap keadaan di luar maupun di dalam kelas. Dalam memberikan petunjuk-

petunjuk kepada siswa, guru harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, 

serta mudah dipahami oleh siswa. Maka, penelitian ini dapat dijadikan sumber 

informasi mengenai penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah sintaksis 

bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa Indonesia adalah bahasa 

pengantar dalam pendidikan di Indonesia. 

b. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara 

luas dan mendalam. Menurut Johnson (dalam Satori 2011: 1.35) kriteria 

kompetensi professional guru mencakup: (1) penguasaan materi pelajaran yang 

terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep keilmuan 

dari bahan yang diajarkan, (2) penguasaan dan penghayatan atas landasan, dan 

wawasan kependidikan dan keguruan, (3) penguasaan proses-proses 

kependidikan, keguruan, dan pembelajaran. Penelitian ini dapat dijadikan guru 

sebagai sumber pengetahuan lebih mendalam mengenai bahasa khususnya 

bidang sintaksis, sehingga guru dapat meningkatkan kemampuan materi 

pembelajaran bahasa secara luas dan mendalam. 

c. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak  

mulia,  arif  dan  berwibawa,  serta  menjadi  teladan  peserta  didik. Menurut 

Johnson (dalam Satori 2011: 1.35) kriteria kompetensi pribadi guru mencakup:  

(1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagi guru, 
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dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya, (2) 

pemahaman penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seharusnya dijadikan 

dasar oleh seorang guru. Penelitian ini mengkaji lebih mendalam mengenai 

penggunaan bahasa, khususnya sintaksis bidang frasa, klausa, dan kalimat. 

Seorang guru harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar, karena 

guru adalah seseoarang yang dapat dijadikan panutan oleh siswa. Jika guru 

memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar, maka dapat meningkatkan 

wibawa seorang guru dihadapan siswa. 

d. Kompetensi sosial, menurut Johnson (dalam Satori 2011: 1.35) kompetensi sosial 

mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan 

lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Kompetensi 

sosial erat kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi. Maka dari itu, 

penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan mengenai keterampilan 

berbahasa khususnya keterampilan menulis agar proses komunikasi dapat 

berlangsung sesuai dengan maksud dan tujuan berkomunikasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang guru yang ideal adalah guru yang 

harus menguasai empat kompetensi dasar guru. Kompetensi tersebut adalah 

kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi pribadi, dan kompetensi 

sosial. 
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2.1.10.2 Guru Efektif 

Gary A. Davis dan Margaret A. Thomas (dalam Suyanto dan Asep 2012: 6) 

telah mengelompokkan ciri-ciri guru efektif menjadi empat kelompok besar, yaitu: 

a. Guru memiliki kemampuan yang tekait dengan iklim belajar di kelas, yang dapat 

dirinci menjadi: (1) memiliki keterampilan antar personal, (2) memiliki 

hubungan baik dengan siswa, (3) mampu menerima, mengakui, dan 

memperhatikan siswa secara tulus, (4) menunjukkan semangat dalam mengajar, 

(5) mampu menciptakan kerjasama antar kelompok siswa dengan baik, (6) 

mampu melibatkan siswa dalam merencanakan pembelajaran, dan (7) mampu 

mendengarkan siswa dan menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap 

diskusi. 

b. Kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, meliputi: (1) 

memilliki kemampuan untuk menghadapi siswa yang tidak memiliki perhatian 

dan mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses 

pembelajaran, (2) mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan 

tingkatan berpikir yang berbeda untuk semua siswa. 

c. Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik dan 

penguatan, meliputi : (1) mampu meberikan umpan balik yang positif terhadap 

pendapat siswa, (2) mampu memberikan perhatian yang bersifat membantu 

terhadap siswa yang lamban belajar, (3) mampu memberikan tindak lanjut 

terhadap jawaban siswa yang belum sesuai, (4) mampu memberikan bantuan 

kepada siswa. 
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d. Memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri, meliputi: (1) mampu 

menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif, (2) mampu 

memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-metode pengajaran, 

(3) mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk 

menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan.  

Dalam penelitian dibahas lebih mendalam mengenai keterampilan menulis 

siswa yang sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia. Keterampilan menulis 

dalam karangan narasi yang dibuat oleh siswa belum sesuai dengan kaidah sintaksis. 

Di sekolah, guru merupakan seseorang yang dijadikan sumber informasi oleh siswa. 

Maka dari itu, guru harus dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa yang 

sesuai dengan kaidah sintaksis. Penelitian ini dapat dijadikan guru sebagai sumber 

informasi untuk memotivasi siswa agar memiliki kemampuan berbahasa, khususnya 

dalam keterampilan menulis. 

2.1.10.3 Profil Guru Profesional 

Profesi guru sangat lekat dengan integritas dan kepribadian. Jika seorang guru 

tidak memiliki integritas keilmuwan dan personalitas yang berkualitas, maka bangsa 

ini tidak memiliki masa depan yang baik. 

Semua orang dapat menjadi guru, namun guru yang memiliki keahlian dalam 

mendidik perlu pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai. Menurut 

Suyanto dan Asep (2012:5), seorang guru menjadi guru professional, yaitu : 1) 

memiliki kemampuan intelektual yang baik, 2) memiliki kemampuan memahami visi 

dan misi pendidikan nasional, 3) memiliki keahlian mentransfer ilmu pengetahuan 
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kepada siswa secara efektif, 4) memahami konsep perkembangan psikologi anak, 5) 

memiliki kemampuan mengorganisasi proses belajar, dan 6) memiliki kreativitas dan 

seni mendidik. 

Guru professional harus memiliki tiga kemampuan. Pertama, kemampuan 

kognitif, berarti guru harus menguasai materi, metode, media, media, dan mampu 

merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Kedua, kemampuan 

afektif, berarti guru memiliki akhlak yang juju, terjaga perilakunya, sehingga guru 

mampu menjadi model yang bisa diteladani oleh siswanya. Ketiga, kemampuan 

psikomotorik, berarti guru harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam 

menerapkan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. 

Penelitian mengenai analisis sintaksis bahasa Indonesia dapat dijadikan guru 

sebagai sumber informasi sehingga meningkatkan kemampuan kognitif guru dalam 

mengembangkan kegiatan pembajaran bahasa. Selain itu, dalam kemampuan afektif 

dan psikomotorik, guru harus dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, sehingga guru tersebut dapat diteladani oleh siswa. 

2.1.10.4 Peran Guru 

Sugiyono dan Hariyanto (dalam Wiyani & Irham, 2014: 143) menjelaskan 

peran guru sebagai berikut: 

a. memberikan stimulus kepada siswa dengan tugas-tugas pembelajaran untuk 

meningkatkan kompetensi intelektual, emosional, spiritual, dan sosial, 

b. berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian siswa dalam berdiskusi, 

menjelaskan, merefleksi, dan menilai, 
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c. menunjukkan manfaat atau keberartian yang diperoleh dari materi atau pokok 

bahasan yang dipelajari, 

d. membantu dan mengarahkan siswa dalam mengembangkan diri.  

Banyak peranan yang diperlukan oleh guru sebagai pendidik, atau siapa saja 

yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Menurut Djamarah (2010: 43) peranan 

guru dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai 

yang buruk. 

b. Inspirator, guru harus memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak 

didik. 

c. Informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata 

pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. 

d. Organisator, guru mempunyai kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, 

menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. 

e. Motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif 

belajar. 

f. Inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan 

dan pengajaran. 

g. Fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan 

kemudahan kegiatan belajar anak didik. 
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h. Pembimbing, kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik 

menjadi menjadi manusia dewasa yang cakap. 

i. Demonstrator, untuk bahan pelajaran yang belum begitu dipahami oleh anak 

didik, guru harus berusaha dengan membantunya, dengan cara memperagakan 

materi yang diajarkan secara jelas, sehingga tujuan pembelajaran atau materi 

yang diinformasikan oleh guru sejalan dengan pemahaman anak didik. 

j. Pengelola Kelas, kelas yang dikelola dengan baik menunjang jalannya interaksi 

edukatif. 

k. Mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik 

tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media 

nonmaterial maupun materiil. 

l. Supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara 

kritis terhadap proses pengajaran.  

m. Evaluator, guru menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan 

memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. 

Peran-peran tersebut harus dikuasai oleh guru agar dapat menciptakan 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Dalam penelitian ini 

lebih difokuskan pada peran guru sebagai korektor, informator, motivator, 

pembimbing, demonstrator, dan evaluator. Sebagai korektor, guru harus bisa 

memahami betul penggunaan bahasa yang digunakan oleh anak. Sebagai informator, 

pembimbing, demonstrator, dan motivator, guru harus memberikan informasi 

mengenai kemampuan berbahasa yang sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa 
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Indonesia, terutama dalam keterampilan menulis, sehingga siswa termotivasi untuk 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah. Kemudian, guru juga berperan 

sebagai evaluator yang memberikan penilaian secara jujur mengenai penggunaan 

bahasa anak. 

2.1.11 Siswa 

2.1.11.1 Karakteristik Siswa 

Perkembangan manusia berlangsung secara bertahap. Tiap-tiap tahap 

perkembangan memiliki karakteristik tersendiri. Dilihat dari perkembangannya, 

peserta didik SD yang berusia 6–12 tahun berada pada tahap kanak-kanak akhir. Ciri 

khas pada tahap ini adalah bermain. Anak gemar bermain sepak bola, bermain 

kelereng, lompat tali, dan sebagainya. Mereka bermain dan bermain. Selain bermain, 

peserta didik SD juga senang bereksplorasi. Mereka suka membongkar mainannya 

dan memasangnya kembali. Alat-alat permainan yang sudah dibongkar, ada kalanya 

anak tak mampu memasang kembali dan akibatnya mainan rusak.  Piaget (dalam 

Satori, 2011: 3.6) mendeskripsikan perkembangan kognitif ke dalam empat periode, 

yakni: 

a. Periode Sensomotorik (0-1,5 tahun) 

Pada periode ini berpusat pada sensomotorik. Bayi mengembangkan dan 

mengkoordinasikan sejumlah ragam keterampilan perilaku, namun 

perkembangan verbal dan kognitif masih belum sempurna. 
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b. Periode Operasi Awal (1,5-7 tahun) 

Pada periode ini anak-anak menginternalisasi skema sensomotorik ke 

dalam bentuk skema kognitif. Pada masa ini, imajinasi dan kecakapan anak 

meningkat, maka belajar menjadi sesuatu yang bersifat akumulatif dan tidak 

bergantung kepada kehadiran objek dan pengalaman konkret. 

c. Periode Operasi Konkret (7-12 tahun) 

Periode ini lebih berupa skema kognitif, terutama yang berkaitan dengan 

keterampilan berpiki. Belajar mempelajari keterampilan dan kecakapan berpikir 

membantu anak memaknai pengalamannya. Periode operasi konkret merupakan 

komponen penting dari kesiapan sekolah.  

d. Periode Operasi Formal (12 tahun ke atas) 

Ciri utama periode operasi formal adalah perkembangan kecakapan 

berpikir simbolis dan pemahaman isi secara bermakna tanpa bergantung kepada 

keberadaan objek fisik, atau bahkan kepada imajinasi masa lalu objek sejenis.  

Dalam penelitian ini, subjek utama penelitian adalah siswa kelas IV. Siswa 

kelas IV termasuk dalam periode operasi konkrit. Periode tersebut merupakan 

komponen penting dari kesiapan sekolah. 

2.1.11.2 Teori Kebutuhan Maslow 

Maslow (dalam Rifa‟i dan Anni, 2012: 146) menyampaikan teori motivasi 

manusia berdasarkan pada hierarki kebutuhan, kebutuhan pada tingkat pertama 

adalah kebutuhan fisik (physiological need), seperti rasa lapar dan haus yang harus 

dipenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan rasa aman (safety needs). 
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Kebutuhan ketiga dalah kebutuhan menjadi milik dan dicintai (love/ belonging need), 

kemudian kebutuhan penghargaan (esteem need), yakni merasa bermanfaat dan 

hidupnya berharga, dan akhirnya kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization) untuk 

menjadi diri sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kebutuhan tersebut 

merupakan kebutuhan yang berkelanjutan. Berikut gambar mengenai tingkatan 

kebutuhan siswa menurut Maslow: 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Teori Maslow  

 Pemikiran Maslow tentang Teori Hierarki Kebutuhan Individu sudah dikenal 

luas, namun aplikasinya untuk kepentingan pendidikan siswa di sekolah tampaknya 

belum mendapat perhatian penuh. Penelitian mengenai analisis sintaksis bahasa 

Indonesia pada karangan narasi siswa dapat dijadikan sumber informasi tambahan 

oleh pihak sekolah dalam memenuhi kebutuhan siswa tentang keterampilan 

berbahasa. 
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2.1.11.3 Tugas dan Perkembangan Siswa 

Departemen  Pendidikan  Nasional  (2003) menegaskan  bahwa  peserta  

didik  adalah  anggota  masyarakat  yang  berusaha mengembangkan  dirinya  melalui  

jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan.  Peserta didik usia SD/MI adalah semua anak 

yang berada pada rentang usia 6-12/13 tahun yang sedang berada dalam jenjang 

pendidikan SD/MI. Pada usia 6-12/13 tahun adalah masa akhir masa kanak-kanak. 

Menurut Hurlock (dalam Rifa‟i dan Anni, 2012: 29) tugas perkembangan individu 

pada masa tersebut adalah sebagai berikut: 

a. belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, 

b. membangun sikap yang sehat dan mengenal diri sendiri sebagai makhluk yang 

sedang tumbuh, 

c. belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya, 

d. mulai mengembangkan peran sosial pria dan wanita, 

e. mengembangkan keterampilan menulis; membaca; dan berhitung, 

f. mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-

hari, 

g. mengembangkan hati nurani; pengertian moral; dan tingkatan nilai, 

h. mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga, 

i. mencapai kebebasan pribadi. 

Dalam penelitian ini, subjek pendidikan adalah anak kelas IV SD dengan 

rentang usia sekitar 9-11 tahun. Pada usia tersebut salah satu tugas perkembangan 

anak adalah mengembangkan keterampilan menulis, membaca, dan berhitung. 
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2.1.11.4 Bakat dan Kreativitas Siswa 

Renzulli (dalam Kurnia, 2007: 5-4) mengungkapkan  bahwa  yang 

menentukan  keberbakatan  seorang  individu  tidak  hanya  karena  kemampuan 

umumnya  berada    di  atas  rata-rata,  melainkan  juga  kreativitas  dan  pengikatan  

diri terhadap  tugas. Sedangkan, Munandar (dalam Kurnia, 2007: 5-4) menegaskan 

bahwa  bakat mengandung  makna  kemampuan  bawaan  yang  merupakan potensi  

yang  masih  perlu  dikembangkan  dan  dilatih  lebih  lanjut. 

Karena  sifatnya  yang  masih  potensial  atau  laten,  bakat  merupakan  

potensi  yang masih memerlukan pengembangan dan latihan secara serius dan 

sistematis agar dapat terwujud.  Semiawan (dalam Kurnia, 2007: 5-4) menyimpulkan  

bahwa  bakat  adalah kemampuan  alamiah  untuk  memperoleh  pengetahuan  dan  

keterampilan,  baik  yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Bakat umum 

apabila kemampuan yang berupa potensi itu bersifat umum, misalnya bakat 

intelektual umum, sedangkan bakat khusus apabila kemampuan yang berupa potensi 

itu bersifat khusus, misalnya bakat akademik, bakat kinestetik, bakat seni, atau bakat 

sosial. 

Munandar (dalam Kurnia, 2007: 5-5) mengungkapkan bahwa kreativitas 

adalah kemampuan  yang  mencerminkan  kelancaran,  keluwesan,  dan  orisinalitas  

dalam berpikir  serta  kemampuan  untuk  mengelaborasi  suatu  gagasan. Barron 

(dalam Kurnia, 2007: 5-5)  mendefinisikan  kreativitas  sebagai  kemampuan  untuk  

menciptakan  sesuatu yang  baru,  meskipun  tidak  mesti  baru  sama  sekali.  

Hurlock  (dalam Kurnia, 2007: 5-5) menegaskan bahwa  kreativitas  meupakan  
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gabungan  dari  gagasan  atau  produk  lama  ke  dalam bentuk  baru.  Rogers (dalam 

Kurnia, 2007: 5-6) memandang kreativitas sebagai suatu proses munculnya hasil-

hasil baru ke dalam suatu tindakan. Hasil-hasil baru itu berasal dari sifat-sifat unik 

individu yang berinteraksi dengan individu lain. 

Jadi, bakat ialah kemampuan alami atau bawaan seorang individu yang 

berada di atas rata-rata dan perlu dikembangkan melalui beberapa latihan dan 

motivasi. Sedangkan, kreativitas merupakan gabungan gagasan baru yang berasal dari 

gagasan lama. Dalam penelitian ini, keterampilan menulis merupakan bakat umum 

yang harus dimiliki oleh siswa, sebab sebagian besar tugas belajar di sekolah 

diberikan dalam bentuk tulisan. Selain itu, kreativitas dalam menulis juga harus harus 

disesuaikan dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia, agar maksud dan tujuan 

penulisan dapat tercapai. 

2.1.11.5 Faktor yang Mempengaruhi Bakat Siswa 

Ali dan Asrori (dalam Kurnia, 2007: 5-16) mengemukakan bahwa bakat  

sebagai  potensi  masih  memerlukan  latihan  dan  pengembangan  agar dapat  

diwujudkan  dalam  bentuk  prestasi.  Sejumlah  faktor  perkembangan  bakat  khusus  

dikelompokkan  ke  dalam  dua  golongan,  yaitu  faktor internal dan faktor eksternal.  

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor-

faktor internal, mencakup:  minat, motif berprestasi, keberanian, tekun, serta 

kegigihan. Adapun  faktor  eksternal  adalah  faktor-faktor  yang  berasal  dari  

lingkungan tempat  seorang  anak  tumbuh  dan  berkembang.  Faktor-faktor  

eksternal, meliputi: kesempatan  maksimal  untuk  mengembangkan  diri,  sarana  dan  
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prasarana,  dukungan orang tua/ keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan pola 

mendidik. 

Amabile  (dalam Kurnia, 2007: 5-17)  mengungkapkan  bahwa sikap  orang 

tua  secara  langsung  mempengaruhi  kreativitas  anaknya.  Beberapa faktor yang 

menentukan adalah:  

a. Kebebasan, orang tua yang percaya untuk memberikan kebebasan kepada anak.  

b. Respek, orang  tua  selalu menghormati  anaknya  sebagai  individu,  percaya  

akan kemampuan  anak  mereka,  dan  menghargai  keunikan  anak  mereka. 

Sikap  orang tua  seperti  ini  dapat  menumbuhkan  kepercayaan  diri  anak  

untuk  melakukan sesuatu yang orisinil. 

c. Kedekatan emosi yang sedang, perasaan  disayangi  dan  diterima  tetapi  tidak  

terlalu tergantung  kepada  orang  tua menimbulkan  keberanian  anak  untuk 

menentukan pendapatnya. 

d. Prestasi bukan angka, orang tua kreatif menghargai prestasi anaknya. Bagi 

mereka, prestasi tidak hanya dengan nilai akademis saja. 

e. Orang tua aktif dan mandiri, sikap orang tua kreatif merasa aman dan yakin 

tentang diri sendiri, tidak mempedulikan status sosial, dan tuntutan sosial. Selain 

itu, mereka juga mempunyai banyak minat di dalam dan di luar rumah. 

f. Menghargai kreativitas, anak yang kreatif memperoleh banyak dorongan dari 

orang tua untuk melakukan hal-hal yang kreatif. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor  yang  mempengaruhi perkembangan  

bakat  khusus  dikelompokkan  ke  dalam  dua  golongan,  yaitu:  faktor internal dan 

faktor eksternal. Sikap orang tua merupakan hal yang paling mempengaruhi 

perkembangan bakat anak. Sikap orang tua yang mempengaruhi perkembangan bakat 

anak diantaranya: kebebasan, kedekatan emosi antara orang tua dan anak, sikap 

mengahagai kreativitas anak, dan penghargaan terhadap prestasi di luar nilai 

akademis. Pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi bakat anak membantu 

peneliti pada saat proses wawancara dengan anak dalam menentukan pertanyaan 

kepada anak. 

2.1.11.6 Kesiapan Belajar Siswa 

Periode operasi konkret merupakan unsur penting dalam kesiapan sekolah. 

Pada periode tersebut, guru hendaknya mengajarkan suatu keterampilan kepada anak 

sampai anak tersebut memperoleh kesiapan mempelajari sesuatu dengan lebih mudah. 

Jika anak kurang memiliki pengetahuan prasyarat untuk mempelajari suatu 

keterampilan atau dia tidak berminat, maka guru tidak dapat mengajarkan 

keterampilan itu hingga pengetahuan dan minat itu berkembang. Konsep kesiapan 

tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek kognitif dan minat. 

Penelitian ini dapat dijadikan guru sebagai sumber informasi tambahan 

untuk memotivasi menggunakan bahasa yang baik dan benar, khususnya dalam 

keterampilan menulis. Sehingga, siswa dapat memiliki kreativitas tinggi dalam 

menulis sebuah karangan. 
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2.1.11.7 Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan 

anak dalam belajar. Konsep motivasi masih menjadi beberapa pertanyaan oleh 

beberapa individu, karena tidak adanya kemampuan seseorang dalam mengamati dan 

menyentuhya secara langsung. Motivasi dikaitkan dengan proses yang dapat: (1) 

memunculkan perilaku, (2) memberikan arah dan tujuan perilaku, (3) memberikan 

peluang terhadap perilaku yang sama, dan (4) mengarahkan pada pilihan perilaku 

tertentu. 

Motif anak yang dibawa ke dalam situasi belajar sangat berpengaruh terhadap 

cara mereka belajar dan yang dipelajari. Motif merupakan kondisi dalam diri anak 

yang mempengaruhi kesiapannya dalam memprakarsai atau melanjutkan kegiatan 

belajar, misalnya: anak yang sedang mengalami kebutuhan untuk memahami 

bagaimana memiliki tubuh yang sehat, maka anak tersebut memiliki motif untuk 

membaca buku tentang kesehatan jasmani. 

Jadi, motivasi tidak hanya penting untuk membuat siswa melakukan aktivitas 

belajar, tetapi juga menentukan berapa banyak siswa dapa belajar dari aktivitas yang 

mereka lakukan atau informasi yang mereka hadapi. Siswa yang termotivasi 

menunjukkan proses kognitif yang tinggi dalam belajar, menyerap, dan mengingat 

kejadian yang telah dipelajari. Dalam hal ini, tugas utama guru ialah merencanakan 

cara-cara mendukung motivasi peserta didik. Cara tersebut bisa dilakukan dengan 

membuat kegiatan belajar yang menarik. Maka dari itu, pengetahuan mengenai 
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motivasi belajar siswa digunakan sebagai teori pendukung dalam penelitian agar 

memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara dengan siswa. 

2.1.11.8 Hal-hal yang tidak Disukai Siswa 

Guru adalah seseorang yang bukan hanya mampu memberi pencerahan serta 

ilmu kepada individu sekaligus dalam satu waktu, tetapi juga secara tidak langsung 

memberi warna bagi kehidupan seseorang sejak dini. Berikut adalah beberapa hal 

yang tidak disukai oleh siswa: 

a. Tidak menguasai materi, materi pembelajaran yang guru ajarkan di kelas 

merupakan inti pokok pembelajaran. Jika materi kita tidak kuasai, maka tidak ada 

hal yang bisa kita ajarkan kepada siswa. Jadi, guru seharusnya menyiapkan 

materi dengan sempurna. 

b. Mementingkan kegiatan di luar sekolah, guru yang lebih mementingkan kegiatan 

di luar sekolah membuat siswa merasa gurunya tidak sungguh-sungguh, tidak 

memperhatikan kepentingan siswa, dan bertindak hanya demi kepentingannya 

sendiri. 

c. Berpakaian kurang rapi, kerapian pakaian sudah menjadi kebutuhan utama dalam 

proses belajar mengajar. Siswa sangat senang melihat guru berpakaian rapi dan 

sopan.  

d. Tidak adil, seorang guru harus adil dalam masalah apapun. Maka dari itu, jika 

guru bersikap adil, maka kebijakan guru dapat dihormati oleh siswa dengan baik. 
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e. Berkata kurang baik, perkataan guru kepada murid harus halus, memikat, dan 

penuh perhatian. Setiap bimbingan, motivasi, dan nasihat harus disampaikan 

dengan perkataan yang lemah lembut.  

f. Suka memberi PR tanpa mengoreksi, Pekerjaan Rumah (PR) membuat siswa 

rajin belajar di rumah. Mereka mengatur waktunya untuk mengerjakan PR yang 

diberikan oleh guru. Namun, ketika kesungguhan mereka ternyata tidak dihargai 

oleh guru, maka mereka tidak bersemangat lagi.  

g. Suka menyuruh, hubungan siswa dan guru adalah hubungan fungsional 

akademik. Hubungan siswa dan guru berkisar pada pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, kemampuan, sikap, dan profesionalisme. Di luar itu, 

guru berfungsi sebagai pendidik yang memberikan keteladanan baik bagi siswa.  

h. Menghukum secara kurang wajar, menghukum siswa harus didasari dengan kasih 

sayang, kebijaksanaan, dan kearifan. Guru adalah pembimbing spiritual murid, 

sehingga sikap perilakunya harus konsisten dengan statusnya sebagai 

pembimbing moral dan spiritual. Kalau hukuman didasari sifat kasih sayang, 

maka guru harus menghindari cara-cara yang kurang sesuai dan menghukum 

siswa dengan hal-hal positif yang bisa meningkatkan kemampuan dan integritas 

moralnya. 

i. Susah dimintai tolong, senang menolong siswa harus menjadi salah satu karakter 

seorang guru. Dalam konteks ini, menolong bisa dalam bentuk yang bermacam-

macam, seperti: memberikan jalan keluar, membantu siswa dalam belajar, 
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mengurangi kesedihan yang dialami oleh siswa, mengunjungi siswa yang sedang 

sakit, mendoakan, dan memotivasi kesuksesan siswa. 

j. Cuek di dalam dan luar kelas, guru yang perhatian dicintai oleh siswa. 

Tersenyum dan menanyakan kabar ketika bertemu siswa adalah sikap yang 

sangat baik untuk merekatkan hubungan guru dan siswa. Hubungan mereka tidak 

hanya belajar mengajar dalam arti formal, tetapi juga hubungan psikologis yang 

sangat akrab dan penuh kemanfaatan. 

Dengan mengetahui hal-hal yang tidak disukai oleh siswa, maka dalam 

penelitian ini dibahas mengenai analisis sintaksis bahasa Indonesia pada karangan 

narasi siswa sebagai bentuk penilaian/ apresiasi terhadap karya yang dibuat oleh 

siswa. Analisis sintaksis pada karangan narasi siswa difokuskan pada frasa, klausa, 

dan kalimat yang dibuat oleh siswa. 

2.1.11.9 Gaya Belajar Siswa  

Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, 

di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Terdapat dua kategori utama 

tentang cara seseorang belajar. Pertama, cara menyerap informasi dengan mudah 

(modalitas), dan kedua, cara mengatur dan mengolah informasi tersebut (dominasi 

otak). Gaya belajar seseorang merupakan kombinasi dari cara menyerap, dan 

mengatur, serta mengolah informasi (Deporter dan Hernacki, 2008: 112). 

Pada awal pengalaman belajar, salah satu di antara langkah-langkah pertama 

ialah mengenali modalitas seseorang sebagai modalitas visual, auditorial, dan 

kinestetik. Berikut rincian mengenai modalitas belajar tersebut: 
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a. Visual, belajar dengan cara melihat. 

Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan 

ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Mereka memilih untuk 

duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan 

gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan 

tampilan-tampilan visual, seperti: diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. 

Di dalam kelas, anak visual lebih suka mencatat secara lengkap untuk 

mendapatkan informasi. 

b. Auditorial, belajar dengan cara mendengar. 

Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui 

telinga (alat pendengarannya), untuk itu guru sebaiknya harus memperhatikan 

siswanya hingga ke alat pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar 

auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan 

mendengarkan kata-kata yang diungkapkan oleh guru. Anak auditori dapat 

mencerna makna yang disampaikan melalui nada suara, tinggi rendahnya suara, 

kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang 

mempunyai makna yang minim bagi anak auditori mendengarkannya. Anak-anak 

seperi ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan 

keras dan mendengarkan kaset. 

c. Kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. 

Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, 

menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam 
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karena keinginan mereka untuk beraktifitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa 

yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. 

Pembelajaran adalah salah satu bentuk interaksi guru di kelas. Maka dalam 

penelitian ini, penggunaan bahasa harus disesuai dengan kaidah sintaksis agar tujuan    

pembelajaran dapat tercapai/ materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami 

siswa dengan mudah karena gaya belajar siswa yang berbeda-beda tersebut. 

2.1.11.10 Kesulitan Belajar Siswa 

Dalam pembelajaran, ada siswa yang mudah dalam menguasai materi 

pembelajaran dan ada pula yang belum mampu menguasai pembelajaran dengan baik. 

Ketidakmampuan dalam menguasai pembelajaran tersebut dapat disebut dengan 

kesulitan belajar siswa. Menurut Kurnia (2007: 6-15) kesulitan bidang akademis 

siswa sekolah dasar biasa disebut dengan kesulitan “CALISTUNG” (membaca, 

menulis, berhitung): 

a. Kesulitan membaca dapat disebabkan karena pertumbuhan psikologis siswa. 

Seringkali, anak SD mengenal bunyi huruf, tetapi mereka kesulitan membacanya 

apabila huruf itu dirangkaikan menjadi kata. Selain itu, anak SD juga mengalami 

ketidakmampuan membaca yang disebabkan karena faktor-faktor psikologis. 

Ketidakmampuan dalam membaca karena tidak telihatnya kemampuan membaca 

anak disebut aphasia. Ketidakmampuannya untuk membaca karena fungsi saraf 

neurologis yang tidak berjalan semestinya disebut dyslexsia. 

b. Kesulitan menulis dapat disebabkan karena kemampuan psikomotor kurang 

terlatih. Ketidakmampuan motorik melakukan encoding atau menyandikan 
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lambang atau bentuk-bentuk huruf tertentu, menyebabkan anak mengalami 

ketidakmampuan untuk menulis. Seorang anak SD yang tulisannya belum baik, 

tidak mudah untuk dibaca dan kurang rapi akibat fungsi kerja syaraf yang kurang 

optimal disebut disgraphia. 

c. Kesulitan berhitung anak SD berkaitan dengan penerapan konsep-konsep 

kuantitatif. Mungkin, anak pandai menyebutkan lambang-lambang bilangan, 

tetapi mereka kesulitan kalau lambang-lambang bilangan itu diterapkan dalam 

konteks penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian. Kesulitan untuk 

mengerjakan bilangan pada saat berhitung disebut discalculia. 

Kesulitan belajar berdampak pada proses belajar. Maka dari penelitian ini 

dapat dijadikan sumber informasi untuk guru, sehingga dapat memotivasi siswa agar 

memiliki keterampilan menulis yang sesuai dengan kaidah sintaksis. 

2.1.11.11 Interaksi Guru dan Siswa 

Interaksi antara guru dan siswa merupakan interaksi antara orang dewasa 

dan anak. Interaksi ini didasarkan atas pengetahuan orang dewasa dan harapan akan 

perilaku anak usia sekolah dasar, serta diimbangi dengan kesadaran orang dewasa 

mengenai keragaman di antara anak. Pola dasar interaksi tersebut ialah (Satori, 2011: 

3.16): 

a. Guru secara cepat dan langsung merespons kebutuhan, keinginan, dan 

menyesuaikan respon tersebut dengan keragaman gaya dan kecakapan individual. 

Respon diberikan dalam suasana hangat dan menumbuhkan kesan pemahaman 

orang dewasa terhadap anak. 
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b. Guru mengembangkan kesempatan bagi anak untuk berkomunikasi. Anak 

memperoleh keterampilan berbahasa melalui pendengaran dan penggunaan 

bahasa untuk megekspresikan kebutuhan dan dalam rangka memecahkan 

masalah.  

c. Guru memberikan kemudahan bagi pencapaian tugas perkembangan melalui 

pemberian dukungan, pemberi perhatian, dan dorongan-dorongan verbal berupa 

pujian dan sanjungan. 

d. Guru memahami sumber-sumber stress yang terjadi pada siswa dan secara sadar 

berupaya mengembangkan kegiatan dan teknik untuk menguarangi stress 

tersebut. Kepekaan guru merupakan kunci dalam interaksi yang menyenangkan 

bagi anak. 

e. Guru mengembangkan kemudahan bagi perkembangan harga diri anak dengan 

cara menghargai dan menerima anak. Hal ini dimaksudkan untuk membantu 

mengembangkan kemampuan anak mengendalikan diri dan mengambil 

keputusan pada masa mendatang. 

Teori mengenai hubungan guru dan siswa diperlukan dalam penelitian ini, 

karena subjek penelitian dalam penelitian ini berhubungan dengan guru dan siswa. 

Selain itu, teori tersebut juga bermanfaat sebagai cara agar peneliti melakukan 

wawancara dengan baik. 
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2.1.12 Hakikat Bahasa Indonesia 

2.1.12.1 Pengertian Bahasa 

Masyarakat memerlukan media atau alat dalam proses berinteraksi. Interaksi 

adalah hubungan timbal balik antar manusia, sehingga dalam proses berinteraksi 

manusia juga melakukan proses komunikasi. Media atau alat komunikasi yang 

digunakan, yaitu bahasa. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Faisal (2009) bahwa 

bahasa bersifat komunikatif karena fungsi utama bahasa sebagai alat berkomunikasi 

atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat.  

Menurut Solchan (2008) Bahasa adalah sistem lambang yang bermakna, 

arbiter, konvensional, dan produktif yang digunakan oleh invidu dan anggota sosial 

untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan, Santosa 

(2009) mengemukakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung 

beberapa sifat, yakni: sistemik, mana suka, manusiawi, dan komunikatif.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi berupa 

sistem lambang yang bermakna, produktif, dan bersifat mana suka. Bahasa harus 

mempunyai makna, makna tersebut berdasarkan kesepakatan beberapa pemakai 

bahasa. Bahasa memiliki banyak variasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena 

itu bahasa bersifat produktif. Sedangkan, bahasa bersifat manasuka karena bahasa 

dipilih secara acak tanpa dasar.  Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis lebih 

mendalam mengenai sintaksis bahasa Indonesia yang digunakan oleh siswa dalam 

karangan narasi. 
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2.1.12.2 Fungsi Bahasa 

Pemerintah Indonesia menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945 pasal 36). Dalam “Hasil 

Perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional” yang diselenggarakan di Jakarta pada 

tanggal 25 s.d 28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai 

bahasa Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (Doyin dan Wagiran, 2012: 13-

14): 

a. bahasa resmi kenegaraan, 

b. bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, 

c. bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, 

d. bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan serta teknologi modern. 

Terkait dengan komunikasi, Santoso (dalam buku M. Faisal, 2009) 

berpendapat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal balik antar 

anggota masyarakat. 

b. Fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, serta 

emosi kepada pembaca atau pendengar. 

c. Fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri 

dengan anggota masyarakat. 
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d. Fungsi kontrol sosial, bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat 

orang lain. 

Terdapat etika tertentu dalam berkomunikasi. Penggunaan kosa kata dan 

bahasa baku atau tidak baku mencerminkan pemakai bahasa tersebut. Seseorang 

menggunakan kata baku belum tentu menggunakan pola bahasa yang baik dan benar, 

begitu juga sebaliknya. Jika bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar 

dalam dunia pendidikan. Maka menurut Mufid (2013) terdapat empat fungsi bahasa 

baku, yakni: 

a. Pemersatu, pemakaian bahasa Indonesia baku berfungsi mempersatukan para 

penutur dialek, yakni: menyeragamkan penggunaan kata baku dalam berbagai 

situasi resmi. 

b. Penanda kepribadian, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai ciri khas tertentu 

yang membedakannya dengan pemakai bahasa yang lainnya. 

c. Penambah wibawa, pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar 

berfungsi menambahkan wibawa di hadapan orang. 

d. Kerangka acuan, bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan karena adanya 

kaidah secara jelas. 

Jadi, fungsi bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa bahasa resmi Negara 

Indonesia. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa 

pengantar, baik dalam pembelajaran formal atau non formal. Bahasa Indonesia 

digunakan sebagai alat komunikasi, yakni sebagai sarana ekspresi diri baik secara 

tulis maupun lisan. Maka dalam penelitian ini, pemakaian bahasa Indonesia baik baku 
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maupun tidak baku disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kaidah sintaksis 

bahasa Indonesia. 

2.1.12.3 Perkembangan Bahasa Anak 

Kemampuan berbahasa anak berjalan sesuai dengan perkembangan fisik, 

mental, intelektual, dan sosialnya. Menurut Hoff (dalam buku Surna dan Pandeirot, 

2014) terdapat empat komponen dalam perkembangan bahasa ujar anak usia dini, 

yaitu:  

a. Phonology yaitu suara dan sistem suara yang digunakan dalam bahasa. 

b. Lexicon yaitu kosa kata yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu. 

c. Morphology yaitu sistem yang menggabungkan unit-unit menjadi sebuah makna 

yang berarti, seperti: sebuah kata dasar yang diberi imbuhan sehingga memiliki 

arti tertentu. 

d. Syntax adalah sebuah sistem yang menggabungkan kata-kata menjadi sebuah 

kalimat. 

Berikut tabel usia dan kemampuan berbahasa menurut Omrod (dalam buku 

Surna dan Pandeirot, 2014: 93): 
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Tabel 2.1  

USIA DAN KEMAMPUAN BERBAHASA 

Usia Kemampuan Berbahasa 

6 tahun  Menguasai 8.000 hingga 14.000 kata. 

 Mengalami kesulitan untuk memahami kalimat yang kompleks. 

 Terlalu percaya dalam menggunakan kata perintah, dan juga mengaitkan 

kata-kata ketika membuat interpretasi.  

 Belum mampu menjadi pendengar yang baik. 

 Menginterpretasikan pesan dan perintah masih dangkal. 

 Kemampuan menceritakan cerita meningkat. 

 Memahami bentuk-bentuk bahasa ujaran (suara), terkadang mengalami 

kesulitan dalam mengucapkan kata-kata tetentu. 

 Mulai memahami etika dasar dalam berbicara. 

 Segan memulai percakapan dengan orang dewasa.  

9 tahun  Berkembangnya pemahaman pemakaian kata waktu, juga kata 

perbandingan. 

 Terkadang menemui kesulitan menggunakan kata berlawanan. 

 Belum menguasai dengan baik bentuk kata tak beraturan. 

 Berkembangnya kesadaran jika anak tidak menggunakan bahasa ujar 

sesuai dengan tata bahasa. 

 Anak telah mampu menggunakan ucapan kata dan kalimat dengan benar. 

 Telah memiliki kemampuan berdialog dengan membahas topik-topik 

tertentu. 

 Meningkatnya kemampuan mendengarkan menjelaskan yang berkaitan 

dengan pengetahuan. 

 Kemampuan untuk membuat cerita dengan memahami hubungan sebab-

akibat. 

 Berkembangnya kreativitas dalam menggunakan permainan kata. 

12 tahun  Menguasai sekitar 50.000 kata. 

 Berkembangnya kesadaran untuk menggunakan terminologi di dalam 

disiplin akademik yang berbeda. 

 Terkadang masih menemui hambatan ketika menggunakan kata 

penghubung  

 Kemampuan memahami kalimat yang kompleks dan memiliki banyak 

implikasi. 

 Berkembangnya kemampuan melakukan interpratasi, memahami bentuk 

dan penggunaaan kata kerja, dan juga mampu memahami arah jika 

kemungkinan terdapat kata sindiran tajam atau arah pembelotan kata 

menjadi sindiran. 

 Berkembangnya kemampuan untuk melakukan percakapan yang panjang 

sekalipun topiknya abstrak. 

 Berkembangnya secara signifikan pengetahuan tentang dasar dan hakikat 
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bahasa, seperti kesadaran analisis dasar bahasa sehingga menjadi 

pengetahuan yang terstuktur dalam kognitif.  

 

 Jadi, penelitian ini membahas lebih mendalam mengenai sintaksis bahasa 

Indonesia pada perkembangan bahasa anak. Analisis sintaksis bahasa Indonesia yang 

dikaji, meliputi: frasa, klausa, dan kalimat. 

2.1.12.4 Bahasa Ibu 

Bahasa Ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai oleh manusia sejak lahir 

melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan 

masyarakat lingkungannya. Seorang anak yang berusaha mempelajari suatu bahasa 

lain, tetapi berasal dari keluarga dengan rumpun bahasa yang berbeda akan mendapati 

kesulitan yang lebih banyak dibandingkan jika mempelajari bahasa yang berasal dari 

rumpun bahasa sama dengan bahasa ibunya. Begitu bahasa kedua dipelajari, anak-

anak membangun pengetahuan bahasanya dengan menghubungkan dan 

membandingkan antara bahasa ibunya dan bahasa targetnya (Otto, 2015: 86). 

Pengetahuan mengenai bahasa ibu yang digunakan oleh anak dapat dijadikan 

informasi pendukung peneliti. Hal ini dikarenakan penggunaan bahasa pertama dapat 

menimbulkan penggunaan bahasa kedua yang dipelajari oleh anak menjadi belum 

sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia. 

2.1.12.5 Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 
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baik secara lisan maupun tulis. Pembelajaran bahasa juga menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia.  

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan, tujuan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut (BSNP, 2006: 

119-120): 

a. berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulis, 

b. menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara, 

c. memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan, 

d. menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan  intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial, 

e. menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa, 

f. menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

Jadi, penelitian mengenai analisis sintaksis bahasa Indonesia pada karangan 

narasi siswa dapat dijadikan sumber informasi. Sehingga, tujuan pembelajaran bahasa 
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yang menekankan pada penggunaan bahasa yang baik dan benar dapat tercapai. 

2.1.12.6 Pembelajaran Bahasa sebagai Pembentukan Karakter 

Bahasa Indonesia dapat berperan membangun karakter yang baik dan dapat 

pula memunculkan karakter yang tidak baik. Kita menyaksikan dalam kehidupan 

sehari-hari, mulai dari interaksi intrapersonal, interpersonal, maupun yang meluas 

pada kehidupan berbangsa dan bertanah air, bahasa memegang peran utama.  

Peran tersebut meliputi proses dari tingkat individu hingga suatu masyarakat 

yang luas memahami diri dan lingkungannya. Sehingga, fungsi bahasa secara umum, 

yaitu: sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan 

integrasi dan adaptasi sosial memberikan perannya.   

Peran penting bahasa Indonesia adalah alat untuk membentuk kepribadian dan 

karakter. Pada awal pertumbuhan bahasa Indonesia, setiap warga pengguna bahasa 

Indonesia sangat berhati-hati “berbicara” karena bahasa (yang digunakan 

pemakainya) adalah sebagai refleksi kepribadian. Secara sederhana, pengajaran 

bahasa Indonesia adalah pengajaran mengenai teks berbahasa Indonesia yang 

meliputi mulai dari ejaan, kosa kata, kalimat hingga wacana.  

Dalam pembelajaran bahasa, anak-anak harus didorong menggunakan bahasa 

kebajikan dan guru harus menghindari bahasa negatif seperti "jangan terlambat” atau 

“jangan lupa“, dan mengganti ini dengan “tepat waktu” atau “bersiaplah”. Perilaku 

positif yang harus dilatihkan kepada peserta didik terdiri atas banyak aspek yang satu 

diantaranya adalah cara berbicara. Dengan demikian, penggunaan bahasa bermakna 

positif dalam penelitian ini sangat diperlukan. Sehingga, penelitian ini dapat dijadikan 
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informasi pendukung dalam pembelajaran bahasa.   

2.1.12.7 Metode Efektif Pembelajaran Bahasa 

Komponen pendukung dalam pembelajaran yang banyak mendapatkan 

perhatian adalah metode pembelajaran bahasa. Terutama metode yang mampu 

mengembangkan pikiran pembelajar untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dalam 

pembelajaran metode yang kreatif dan inovatif biasa disebut dengan istilah PAIKEM, 

yakni Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Beberapa metode 

yang dapat dikategorikan sebagai metode PAIKEM adalah sebagai berikut (Pranowo, 

2014: 271-277): 

a. Metode Kooperatif 

Metode ini diterapkan dalam bentuk serangkaian aktivitas yang 

diorganisasikan secara sistematis dengan memfokuskan diri pada tukar-menukar 

informasi antar pembelajar dalam kelompok, tetapi masing-masing bertanggung 

jawab atas pembelajaran yang mereka jalani. 

b. Metode Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran di kelas perlu dikembangkan pembelajaran yang berbasis 

masalah. Hal ini dikarenakan anak hidup di lingkungan masyarakat, materi yang 

harus di ajarkan anak harus autentik seperti masalah yang benar-benar terjadi di 

lingkungan hidup anak. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran bahasa diantaranya ada 

dua, yakni: metode kooperatif dan metode pembelajaran berbasis masalah. 

Pengetahuan mengenai metode pembeleajaran diperlukan oleh peneliti sebagai 
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informasi tambahan dalam menyusun pertanyaan pada wawancara. 

2.1.13 Analisis Sintaksis 

2.1.13.1 Pengertian Analisis  

Analisis berbahasa dapat dipakai menganalisis bahasa pembelajar dengan 

tujuan mempelajari lebih mendalam mengenai hal yang dilakukan pembelajar dalam 

menguasai bahasa kedua (Pranowo, 2014: 130). Analisis merupakan suatu teknik 

yang ditujukan kepada bahasa yang sedang dipelajari, sehingga teknik tersebut dapat 

membantu dan berguna sebagai kelancaran program pengajaran yang sedang 

dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis agar dapat 

mengetahui frasa, klausa, dan kalimat yang dibuat oleh siswa dalam menulis sebuah 

karangan. 

2.1.13.2 Langkah-langkah Menganalisis  

Pranowo (2014: 130) menyebutkan langkah-langkah menganalisis kesalahan 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan sampel artinya mengumpulkan data berupa kesalahan berbahasa 

yang dilakukan oleh siswa, misalnya hasil ulangan, karangan atau percakapan.  

b. Pengidentifikasian kesalahan artinya mengenali dan memilah-milah kesalahan 

berdasarkan kategori kebahasaan, misalnya kesalahan-kesalahan pelafalan.  

c. Penjelasan kesalahan artinya mengambarkan letak kesalahan, penyebab 

kesalahan dan memberikan contoh yang benar.  

d. Pengklasifikasian kesalahan artinya mengenali dan memilah-milah kesalahan 

berdasarkan kategori kebahasaan. 
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e. Pengevaluasian kesalahan artinya memperbaiki dan bila dapat menghilangkan 

kesalahan melalui penyusunan bahan yang tepat, buku pegangan yang baik, dan 

teknik pengajaran yang serasi.  

Jadi, ada lima tahap dalam melakukan analisis. Tahap tersebut digunakan oleh 

peneliti dalam menganalisis, yakni: pengumpulan sampel, pengidentifikasian 

kesalahan, penjelasan kesalahan, pengklasifikasian kesalahan, dan pengevaluasian 

kesalahan.  

2.1.13.3 Penyebab Penggunaan Bahasa belum sesuai dengan Kaidah Sintaksis 

Selinker (dalam Pranowo, 2014: 126-127) menyebutkan lima penyebab 

kesalahan berbahasa, yakni: 

a. transfer, pemindahan unsur-unsur bahasa pertama ke dalam bahasa kedua 

(interferensi), 

b. transfer of training, hal ini dikarenakan prosedur pengajaran yang belum tepat, 

c. strategi belajar bahasa kedua yang dilakukan oleh pembelajar, 

d. strategi komunikasi dengan orang lain yang dilakukan oleh pembelajar, 

e. over generalization, hal ini dikarenakan keinginan memastikan bahwa maksud 

yang disampaikan benar-benar seperti yang ada dalam pikiran. 

Sedangkan menurut Richards (dalam Pranowo, 2014: 127-128) 

mengidentifikasi penyebab penggunaan bahasa yang belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis menjadi dua, yaitu: 

a. interlingual, hal ini dikarenakan penggunaan bahasa ibu (interferensi), 
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b. intralingual, pada penyebab penggunaan bahasa yang belum sesuai dengan 

kaidah sintaksis ini terdapat empat kategori, yakni: 

1. over generalization, 

2. ignorance of rule restriction, penyebab penggunaan bahasa yang belum 

sesuai dengan kaidah sintaksis terjadi karena tidak memperhatikan  kaidah 

bahasa kedua, 

3. incomplete application of rules, penyebab penggunaan bahasa yang belum 

sesuai dengan kaidah sintaksis terjadi karena penerapan kaidah secara belum 

sempurna/ lengkap, 

4. false concept hypothesized, penyebab penggunaan bahasa yang belum sesuai 

dengan kaidah sintaksis terjadi karena perumusan konsep kaidah yang belum 

tepat. 

Jika dari dua pendapat di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan bahwa penyebab-penyebab penggunaan bahasa yang belum sesuai 

dengan kaidah sintaksis, adalah: interferensi, generalisasi yang berulang-ulang, 

kaidah yang tidak diperhatikan, penerapan kaidah yang belum sempurna, dan 

perumusan kaidah yang belum tepat. 

2.1.13.4 Klasifikasi Analisis Berbahasa 

Menurut Dulay, Burt, dan Krashen (dalam Ariningsih, 2012: 42) paling 

sedikit ada empat landasan yang dapat digunakan dalam mengklasifikasikan analisis 

berbahasa. Keempat landasan atau yang sering dikenal dengan taksonomi, yaitu: 

taksonomi kategori linguistik, siasat permukaan, komparatif; dan taksonomi efek 
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komunikatif. Sedangkan, Faisal (2009) secara lebih khusus menyebutkan bahwa 

analisis berbahasa kategori linguistik terdapat empat bidang, yaitu: fonologi, 

morfologi, sintaksis, dan semantik. 

Berdasarkan pendapat di atas, analisis berbahasa terbagi dalam empat 

bidang. Analisis berbahasa tersebut, meliputi: fonologi, morfologi, sintaksis, dan 

semantik. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti mengkaji lebih mendalam mengenai 

analisis sintaksis.  

2.1.13.5 Pengertian Sintaksis 

Sintak adalah pola kalimat bahasa. Pengguna bahasa harus memiliki 

kemampuan dalam menggabungkan morfem dan kata-kata bersama-sama untuk 

mengungkapkan makna tertentu. Kajian linguistik yang membahas tentang struktur 

dalam kalimat disebut dengan sintaksis. Pendapat tersebut dikemukakan oleh 

Fromkin dan Rodman (dalam Basri, 2013: 131). 

Ramlan (dalam Faisal, 2009) mengartikan bahwa sintaksis adalah bagian 

atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, 

klausa, dan frasa). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Chaer (2009: 3) 

bahwa subsistem sintaksis membicarakan penataan dan pengaturan kata-kata ke 

dalam satuan-satuan yang lebih besar. Satuan-satuan tersebut disebut dengan 

sintaksis, yakni kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, sintaksis adalah cabang ilmu bahasa 

yang membahas tentang struktur dalam frasa, klausa, dan kalimat. Pengguna bahasa 

harus mengetahui kaidah bahasa yang sudah ditentukan, agar penggunaan bahasa 
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mencapai tujuan yang dimaksud. Jadi, pengetahuan mengenai sintaksis sangat 

diperlukan peneliti dalam menganalisis frasa, klausa, dan kalimat yang dibuat oleh 

siswa dalam karangan narasi. 

2.1.13.6 Satuan Sintaksis  

Satuan-satuan sintaksis, yakni: kata, frasa, klausa, kalimat. 

2.1.13.6.1 Kata 

Kata merupakan unsur penting dalam sebuah kalimat. Berikut jenis-jenis 

kata menurut Chaer (2011: 86): 

a. Kata Benda 

Secara umum, kata benda digunakan sebagi subjek, objek, atau keterangan 

dalam suatu kalimat. Secara khusus, penggunaan kata benda disesuaikan dengan 

jenis kata kerja atau kata sifat yang menjadi predikat dalam kalimat. 

b. Kata Ganti 

Kata ganti tidak selalu dapat dipakai, tetapi dapat digunakan dengan aturan 

sebagai berikut: 

1. kata ganti saya menggantikan diri si pembicara dapat digunakan oleh siapa 

saja terhadap siapa saja, 

2. kata ganti aku menggantikan diri si pembicara dan dapat digunakan kepada 

teman yang sudah akrab atau orang yang lebih muda, 

3. kata ganti kami menyatakan „diri pertama jamak dan yang diajak berbicara 

termasuk serta‟ dapat digunakan oleh siapa saja kepada siapa saja dan dalam 
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situasi apa saja, serta oleh seseorang yang berbicara bukan atas nama pribadi 

melainkan atas nama jabatan, 

4. kata ganti kita menyatakan diri pertama jamak dan yang diajak berbicara 

termasuk serta‟ dapat digunakan oleh siapa saja kepada siapa saja dan dalam 

situasi apa saja, 

5. kata ganti kamu/engkau menyatakan diri orang kedua atau orang yang diajak 

berbicara, dapat digunakan kepada orang yang sudah saling mengenal, orang 

yang lebih muda, dan dalam situasi tertentu (tidak resmi), 

6. kata ganti anda menyatakan diri orang kedua atau orang yang diajak 

berbicara, dapat digunakan kepada orang yang belum dikenal dan dalam 

situasi resmi (huruf pertama pada kata anda harus selalu ditulis kapital), 

7. kata ganti kalian menyatakan diri orang kedua atau orang yang diajak biacar 

dalam jumlah yang lebih dari seorang dan dapat digunakan terhadap orang-

orang yang lebih muda, 

8. kata ganti ia/dia menyatakan diri orang ketiga atau orang yang dibicarakan 

dan digunakan kepada orang yang sebaya/yang lebih muda, 

9. kata ganti beliau menyatakan diri orang ketiga atau orang yang dibicarakan 

dan digunakan terhadap orang yang dihormati, 

10. kata ganti nya menyatakan diri orang ketiga atau yang dibicarakan, 

digunakan sebagai pengganti ia dan dalam kontsruksi pemilikan, 

11. kata ganti mereka menyatakan diri orang ketiga yang jumlahnya lebih dari 

seorang dan digunakan terhadap siapa saja dan oleh siapa saja. 
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c. Kata Kerja 

Kata-kata yang dapat diikuti oleh frasa dengan...., baik yang menyatakan 

alat, yang menyatakan keadaan, maupun yang menyatakan penyerta. 

d. Kata Sifat 

Kata-kata yang dapat diikuti dengan kata keterangan sekali. Kata-kata yang 

termasuk kata sifat yaitu kata-kata yang menyatakan: keadaan batin, keadaan 

tindakan, bentuk, ukuran, penilaian, warna/cahaya, usia/umur. 

e. Kata Sapaan 

Kata-kata yang digunakan menyapa, menegur, atau menyebut orang kedua 

yang diajak bicara. 

f. Kata Penunjuk 

Kata penunjuk ada dua, yaitu: ini dan itu. Kata penunjuk ini digunakan 

sebagai penunjuk benda yang letaknya relatif dekat dari si pembicara, sedangkan 

itu menunjukkan benda yang letaknya relatif jauh dari si pembicara. Jadi, 

keduanya berfungsi sebagai penunjuk benda, penentu, pengganti benda, 

penekanan, dan penunjuk hubungan. 

g. Kata Bilangan 

Kata-kata yang menyatakan jumlah, nomor, urutan, atau himpunan. 

h. Kata Penyangkal 

Kata-kata yang digunakan menyangkal atau mengingkari terjadinya suatu 

peristiwa. Kata penyangkal dalam bahasa Indonesia, yaitu: tidak, tak, bukan, 

tiada, tanpa. 
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i. Kata Depan 

Kata depan berarti kata yang diletakkan di depan. Fungsinya untuk 

menyambung antara kata depan dan bagian kalimat yang lain. Kata depan 

dibedakan secara fungsi menjadi: 

1. terhadap, diletakkan di muka kata benda menyatakan sasaran perbuatan 

atau perihal, 

2. dalam/di dalam, menyatakan “berada dalam suatu peristiwa” 

untuk kepentingan, menyatakan jangka waktu, dan menyatakan tempat 

berada,  

3. antara, menyatakan “suatu saat”, “suatu tempat”, hal, “suatu keadaan”, dan 

digunakan pada dua kata benda yang diorangkan, serta menyatakan jarak di 

dua kata benda, 

4. atas/di atas, menyatakan tempat (diletakkan di depan kata benda) dan 

menghubungkan predikat intrasitip dan kata selanjutnya, 

5. dari, menyatakan asal bahan, menyatakan asal tempat, menyatakan asal 

pelaku, menyatakan asal waktu/sejak dan diletakkan di depan kata benda 

yang menyatakan waktu, menyatakan asal hal/keadaan, 

6. ke, menyatakan gerak dan menyatakan tempat tujuan, 

7. akan, menunjuk pada obyek yang merujuk pada sikap batin 

dan menguatkan kata setelahnya, 

8. kepada, menyatakan arah tujuan dan menyatakan tempat tujuan 
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9. pada, diletakkan di depan nama tempat yang tidak sebenarnya. Sedangkan, 

di digunakan pada tempat yang sebenarnya. Kata depan pada diletakkan di 

depan nama perkerabatan, kata ganti, nama pangkat, nama diri, dan gelar 

untuk menyatakan tempat keberadaan, 

10. tentang/mengenai, menyatakan perihal/masalah, 

11. oleh, menyatakan sebab dan menyatakan orang yang melakukan perbuatan, 

12. dengan, diletakkan di depan kata benda orang untuk menyatakan „beserta‟ 

dan alat. Sedangkan, kata dengan yang diletakkan di depan kata keterangan 

dan kata sifat untuk menyatakan cara atau sifat perbuatan, 

13. berkat, diletakkan di depan kata benda/frase benda untuk menyatakan akibat 

dari pengaruh, 

14. untuk/buat, digunakan di depan kata benda orang/dianggap oleh orang untuk 

menyatakan sasaran perbuatan atau tujuan, 

15. daripada, digunakan untuk perbandingan antara dua hal 

16. demi, menyatakan tujuan, 

17. guna, menyatakan adanya hubungan dengan suatu hal tertentu, 

18. sampai/hingga, menyatakan batas tempat atau batas waktu, 

19. bagi, menunjukkan hubungan pada hal tertentu, 

20. di, menyatakan “tempat berada” bagi kata benda yang disebutkan, 

21. menurut, menyatakan „sesuai dengan‟. 

j. Kata Penghubung 
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Kata-kata yang digunakan menghubungkan kata dengan kata, klausa 

dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Dilihat dari fungsinya, terdapat dua 

macam kata penghubung, yakni: 

1. Kata penghubung yang kedudukannya sederajat atau setara. Kata penghubung 

ini dibedakan lagi menjadi kata penghubung yang: 

a) menggabungkan biasa, yaitu: dan, dengan, serta, 

b) menggabungkan memilih, yaitu: atau, 

c) menggabungkan mempertentangkan, yaitu: tetapi, namun, sedangkan, 

sebaliknya, 

d) menggabungkan membetulkan, yaitu: melainkan, hanya, 

e) menggabungkan menegaskan, yaitu: bahkan, malah, lagipula, apalagi, 

jangankan, 

f) menggabungkan membatasi, yaitu: kecuali, hanya, 

g) menggabungkan mengurutkan, yaitu: lalu, kemudian, selanjutnya, 

h) menggabungkan menyatakan, yaitu: yakni, yaitu, bahwa, adalah, ialah. 

2. Kata penghubung yang kedudukannya tidak sederajat atau setara, tetapi 

bertingkat. Kata penghubung ini dibedakan lagi menjadi kata penghubung 

yang: 

a) menyatakan sebab, yaitu: sebab, karena, 

b) menyatakan syarat, yaitu: kalau, jikalau, jika, apabila, bila, 

c) menyatakan tujuan, yaitu: agar, supaya, 

d) menyatakan waktu, yaitu: ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, tatkala, 
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e) menyatakan akibat, yaitu: sampai, hingga, sehingga, 

f) menyatakan sasaran, yaitu: untuk, guna, 

g) menyatakan perbandingan, yaitu: seperti, sebagai, laksana, 

h) menyatakan tempat, yaitu: tempat.  

k. Kata Keterangan 

Kata yang digunakan memberi penjelasan pada kalimat atau bagian kalimat 

lain yang sifatnya tidak meneragkan keadaan atau sifat. Kata keterangan sebagai 

salah satu fungsi dalam kalimat berbeda dengan jenis-jenis kata keterangan. 

l. Kata Tanya 

Kata-kata yang digunakan sebagai pembantu dalam kalimat yang 

menyatakan pertanyaan. Kata tanya dalam bahasa Indonesia, yaitu: apa, siapa, 

mengapa, kenapa, bagaimana, berapa, mana, kapan, bila, bilamana. 

m. Kata Seru 

Kata-kata yang digunakan mengungkapkan perasaan batin. 

n. Kata Sandang 

Kata-kata yang berfungsi sebagai penentu. Kata sandang dalam bahasa 

Indonesia, yaitu: si, sang. 

o. Partikel Penegas 

Morfem-morfem yang digunakan menegaskan. Partikel dalam bahasa 

Indonesia, meliputi: kah, tah, lah, pun, per. 
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2.1.13.6.2 Frasa 

Frasa merupakan kelompok kata yang menduduki suatu fungsi dan kesatuan 

makna dalam kalimat (Faisal, 2009). Frasa ditinjau dari segi persamaan distribusi 

dengan golongan atau kategori kata, terdiri atas: frasa nominal, frasa verbal, frasa 

ajektival, frasa pronominal, dan frasa numerelia (Depdikbud dalam Faisal, 2009). 

Berikut penjelasan secara lebih rinci: 

a. Frasa Benda atau Frasa Nominal 

Frasa benda atau frasa nominal adalah frasa yang distribusinya sama 

dengan kata benda. Unsur pusat frasa benda, yaitu kata benda. Contoh: 

1. Rama menerima hadiah ulang tahun. 

2. Rama menerima hadiah. 

Frasa "hadiah ulang tahun" dalam kalimat distribusinya sama dengan kata 

benda "hadiah". Oleh karena itu, frasa "hadiah ulang tahun" termasuk frasa benda 

atau frasa nomina. 

b. Frasa Kerja atau Frasa Verbal 

Frasa kerja atau frasa verbal frasa yang distribusinya sama dengan kata 

kerja atau verbal. Contoh: Adik akan menulis dengan pensil baru. Frasa "akan 

menulis" adalah frasa kerja, karena distribusinya sama dengan kata kerja 

"menulis" dan unsur pusatnya kata kerja, yaitu "menulis". 

c. Frasa Sifat atau Frasa Adjektiva 
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Frasa Sifat atau frasa adjektiva adalah frasa yang distribusinya sama 

dengan kata sifat. Frasa sifat mempunyai inti berupa kata sifat. Contoh: Lukisan 

yang dipamerkan itu memang bagus-bagus. 

d. Frasa Pronominal 

Frasa pronominal adalah frasa yang terdiri dua kata atau lebih tetapi 

mengandung makna yang sama. Contoh: Kami semua akan pergi ke pasar.  

 

e. Frasa Bilangan atau Frasa Numeralia 

Frasa bilangan atau frasa numeralia adalah frasa yang distribusinya sama 

dengan kata bilangan. Pada umumnya frasa bilangan atau frasa numeralia 

dibentuk dengan menambahkan kata penggolong atau kata bantu bilangan. 

Contoh: Dua orang serdadu menghampirinya ke tempat itu. 

2.1.13.6.3 Klausa 

Klausa merupakan satuan gramatikal yang minimal terdiri dari: subjek dan 

predikat dan berpotensi menjadi suatu kalimat (Faisal, 2009). Berdasarkan kategori 

kata atau frasa yang menduduki fungsi predikat, terdiri atas: klausa nominal, klausa 

verbal, klausa bilangan, dan klausa depan. Berikut penjelasan lebih rinci: 

a. Kalusa nominal adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa 

golongan nomina/ benda, misalnya: Ia guru IPA.  

b. Kalusa verbal adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa kategori 

verbal. Klausa verbal terdiri atas empat jenis, yaitu: 
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1. klausa verbal yang ajektif adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata 

atau frasa verbal dengan golongan sifat sebagai pusatnya, misalnya: 

Rumahnya sangat luas. 

2. klausa verbal yang intransitif adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata 

atau frasa golongan kata kerja intransitif sebagai pusatnya, misalnya: Burung 

merpati sedang terbang di angkasa. 

3. klausa verbal yang aktif adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau 

frasa golongan verbal yang transitif sebagai pusatnya, misalnya: Ibuku 

sedang mencuci piring. 

4. klausa verbal yang reflektif adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata 

verbal yang tergolong kata kerja reflektif, misalnya: Mereka sedang 

mendinginkan diri. 

5. klausa verbal yang resiprok adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata 

verbal yang tergolong kata kerja resiprok, misalnya: Mereka saling 

melempar batu karang. 

c. Klausa bilangan adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa 

kategori bilangan, misalnya: Kaki meja itu empat buah. 

d. Klausa depan adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa depan 

yang diawali kata depan sebagai penanda, misalnya: Mobil itu dari Amerika. 

2.1.13.6.4 Kalimat 

Kalimat adalah satuan kumpulan kata yang terkecil mengandung pikiran 

lengkap (Pranowo, 2014: 58). Lengkap berarti unsur-unsur kalimat terdapat dalam 
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kalimat itu sendiri. Kalimat terdiri dari empat unsur, yakni: subjek, predikat, objek, 

dan keterangan. Berikut penjelasan tentang unsur kalimat (Pranowo, 2014: 58): 

a. subjek kalimat adalah pokok pembicaraan atau pokok masalah yang dibicarakan 

dalam kalimat, 

b. predikat kalimat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek, 

c. objek berfungsi untuk menyatakan korban atau pihak yang diknai tindakan oleh 

subjek melalui predikat, 

d. keterangan berfungsi sebagai penambah keterangan pada sebuah kalimat. 

Dari segi bentuk, kalimat dapat dikelompokkan atas dua jenis (Faisal, 2009): 

a. Kalimat tunggal, kalimat yang hanya terdiri atas satu pola (S-P, S-P-O, S-P-O-K) 

atau hanya terdiri atas satu klausa, misalnya: Dia melempar mangga. 

b. Kalimat majemuk, kalimat yang terdiri lebih dari satu pola kalimat atau kalimat 

yang didalamnya terdapat induk kalimat dan anak kalimat, misalnya: saya minum 

teh dan bapak minum kopi. 

Berdasarkan pengucapannya, kalimat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Kalimat langsung, kalimat yang secara detail meniru sesuatu yang diujarkan 

oranglain. Tanda baca kutip tidak luput dalam jenis kalimat langsung. Kutipan 

dalam kalimat langsung berupa kalimat tanya, kalimat berita ataupun kalimat 

perintah. Contohnya: “Letakkan senjatamu!” bentak pak polisi. 

b. Kalimat tak langsung, kalimat yang melaporkan kembali kalimat yang diujarkan 

orang lain. Kutipan dalam kalimatnya senmuany berbentuk berita. Contohnya: 

Bapak Ahmadi berkata padaku bahwa lebih baik membaca daripada main-main.  
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2.1.13.7 Analisis Bidang Sintaksis 

Sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang membahas tentang frasa, 

klausa, dan kalimat. Frasa adalah satuan bahasa yang tidak melampaui fungsi subjek 

dan predikat. Klausa terdiri dari sebuah frasa dan menduduki fungsi subjek dan 

predikat. Sedangkan, kalimat adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, kalimat 

terdiri dari klausa. Berikut rincian kesalahan bidang sintaksis (Faisal, 2009): 

2.1.13.7.1 Analisis Bidang Frasa 

Frasa adalah kelompok kata yang menduduki suatu fungsi (subjek, predikat, 

objek, pelengkap, keterangan) dan kesatuan makna dalam kalimat (dalam Faisal, 

2009). Analisis sintaksis bidang frasa, antara lain sebagai berikut: 

a. penggunaaan kata depan, misalnya: 

di masa  seharusnya  pada masa itu 

di malam itu seharusnya pada malam itu 

b. penyusunan struktur frasa, misalnya: 

mandi sudah seharusnya sudah mandi 

makan belum seharusnya  belum makan 

c. penambahan yang dalam frasa benda 

Menurut Faisal (2009) yang menyebutkan bahwa frasa benda yang 

berstruktur kata benda+kata sifat tidak diantarai kata penghubung yang, 

misalnya: 

petani yang muda  seharusnya  petani muda 

pedagang yang hebat seharusnya pedagang hebat 
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d. penggunaan untuk dalam frasa kerja 

Frasa kerja yang berstruktur kata kerja pasif+kata kerja aktif tidak diantarai 

kata seperti untuk agar makna yang ditunjuk tampak jelas, misalnya: 

dididik untuk berani seharusnya dididik berani 

diajar untuk menulis seharusnya  diajar menulis 

e. penggunaan oleh dalam frasa kerja pasif 

Frasa yang berstruktur dimulai dari kata kerja pasif+kata benda seharusnya 

ada kata oleh diantaranya untuk memperjelas makna frase pasif tersebut, 

misalnya: 

dinasihati ibu  seharusnya dinasihati oleh ibu 

dibimbing paman  seharusnya dibimbing oleh paman 

f. penggunaan yang dalam frasa sifat 

Frasa sifat yang dimulai kata paling/sangat/amat seharusnya diawali kata 

yang, misalnya: 

paling tinggi  seharusnya yang paling tinggi 

sangat cantik  seharusnya yang sangat cantik 

2.1.13.7.2 Analisis Bidang Klausa 

Analisis bidang sintaksis khususnya segi klausa, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan struktur klausa 

Bahagia aku bersama Ibu seharusnya Aku bahagia bersama Ibu 

Cantik sekali anak itu  seharusnya Anak itu cantik sekali 
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b. Pengunaan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional  

Dalam klausa ekuasional atau nominal, kata kerja bantu adalah tidak 

perlu ada di antara subjek dan predikat. Hal ini agar keterpaduan antara subjek 

dan predikat terpadu secara erat dan makna kalimat tersebut nampak dengan 

jelas, misalnya:  

Nenekku adalah dukun.  

seharusnya     

Nenekku dukun 

c. Hubungan pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif 

Dalam klausa aktif, kata modalitas semestinya tidak ada di antara subjek 

dan predikat. Hal ini agar hubungan dan keterpaduan subjek dan predikat tanpak 

secara jelas sekaligus memberikan makna yang jelas, misalnya:  

Saya akan membeli rumah itu.  

seharusnya  

Akan saya membeli rumah itu.      

d. Penggunaan kata oleh dalam klausa pasif.  

Klausa pasif adalah klausa yang salah satu ciri-cirinya adalah 

menggunakan kata oleh, misalnya: 

Roman Tenggelamnya Kapal Tanpomas dibaca Rina.      

seharusnya  

Roman Tenggelamnya Kapal Tanpo Mas dibaca oleh Rina. 
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e. Penggunaan kata kerja dalam klausa intranstif  

Klausa intransitif biasanya digunakan dalam suatu pembicaraan resmi. 

Namun, kata kerja tersebut tidak di masukkan dalam kalimat, misalnya /Ibu ke 

Makassar/.  Klausa intranstif tersebut tidak jelas predikatnya. Klausa tersebut 

bukan tergolong klausa yang benar. Oleh karena itu, klausa itu perlu diperbaiki 

menjadi Ibu pergi ke Makassar. 

2.1.13.7.3 Analisis Bidang Kalimat 

Analisis sintaksis khususnya dari segi kalimat, antara lain sebagai berikut: 

a. Penggunaan bahasa pertama dalam kalimat 

Berbahasa Indonesia dalam situasi resmi kadang-kadang tidak disadari 

menerapkan struktur bahasa daerah, seperti: Amin pergi ke rumahnya Rudy. 

Kalimat tersebut terpengaruh pada struktur bahasa daerah. Oleh karena itu, dapat 

diperbaiki menjadi: Amin pergi ke rumah Rudy. 

b. Penggunaan subjek dalam kalimat 

Terkadang, pengguna bahasa menggunakan kalimat yang tidak bersubjek 

karena adanya kata depan seperti dalam, pada, untuk, kepada diletakkan di awal 

kalimat ketika menulis atau berbicara dengan orang lain pada situasi resmi. 

Dengan demikian, kalimat tersebut menjadi belum bersubjek, misalnya: 

Dalam pertemuan itu membahas berbagai persoalan. 

Seharusnya  

Pertemuan itu membahas berbagai persoalan. 



77 
 

 
 

Selain itu, kita pasti pernah mendengar kalimat “Ety membeli ikan ketika 

Ety akan makan malam”. Kalimat tersebut menggunakan dua subjek yang sama. 

Semestinya, subjek kedua dihilangkan dan hal itu tidak mempengaruhi makna 

kalimat. Dengan demikian, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi Ety 

membeli ikan ketika akan makan malam. 

c. Penggunan kata penghubung dalam kalimat  

Terkadang, kalimat majemuk setara dan berlawanan menggunakan dua 

kata penghubung sekaligus. Penggunaan kata penghubung ganda dalam suatu 

kalimat perlu dihindari. Semestinya, kalimat majemuk hanya menggunakan satu 

kata penghubung, misalnya sebagai berikut: 

Meskipun sedang sakit kepala, namun Alimuddin tetap pergi sekolah.      

seharusnya 

Meskipun sedang  sakit kepala, Alimuddin tetap pergi ke sekolah. 

d. Makna kalimat 

Buku itu membahas peningkatan mutu pendidkan di Sekolah Dasar. 

Kalimat tersebut merupakan kalimat yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis 

karena tidak mungkin buku mempunyai kemampuan membahas peningkatan 

mutu pendidikan SD. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki menjadi: 

Dalam buku itu dibahas tentang peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar. 

e. Penggunaan bahasa asing dalam kalimat  

Kata di mana, yang mana, dengan siapa adalah kata-kata yang lazim 

digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata-kata tersebut bila digunakan di 
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tengah kalimat yang fungsinya bukan menanyakan sesuatu merupakan pengaruh 

bahasa asing. Dengan demikian, kata tersebut perlu dihindari penggunaannya, 

misalnya sebagai berikut: 

Rumah di mana dia bermalam dekat dari pasar   

Seharusnya 

Rumah tempat dia bermalam dekat dari pasar 

f. Kesatuan kalimat 

Terkadang, ada beberapa kalimat digunakan tidak mempunyai kesatuan 

dengan kalimat yang lain karena penempatan struktur kata yang kurang tepat, 

sehingga maknanya kurang jelas, misalnya: 

Mereka menyatakan persetujuannya tentang keputusan yang bijaksana itu. Yang 

menjadi sebab rusaknya hutan adalah perladangan liar.   

seharusnya 

Mereka menyetujui keputusan yang bijaksana itu. Penyebab rusaknya hutan 

adalah perladangan liar.   

g. Penyusunan kalimat yang berulang-ulang tetapi bermakna sama 

Penggunaan kata-kata yang berulang tetapi bermakna sama belum sesuai 

dengan kaidah sintaksis, misalnya: 

Dalam konsep pedidikan yang disusunnya banyak terdapat berbagai kesalahan.  

seharusnya 

Dalam konsep pendidikan yang disusunnya terdapat banyak kesalahan. 

 



79 
 

 
 

2.1.14 Menulis Karangan  

2.1.14.1 Pengertian Menulis 

Menurut Tarigan (2008: 22) menulis adalah melukiskan lambang-lambang 

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang atau 

pembaca, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik yang telah 

dilukiskan tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. 

Pendapat diatas menunjukan, bahwa komunikasi antara penulis dan pembaca 

dapat terjadi karena tulisan. Hal ini terjadi apabila penulis dan pembaca memahami 

lambang-lambang grafik yang digunakan dalam tulisan. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa. 

Terampil menulis berarti terampil dalam menyampaikan gagasan, perasaan, dan 

pengalaman kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tertulis (Anjarsari, 

2013). Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Suparno dan Yunus, 2010), menulis 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat dan medianya. Sedangkan, tulisan merupakan 

sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati oleh 

pemakainya. 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

proses menuangkan gagasan dalam sebuah tulisan untuk disampaikan kepada orang 

lain secara tidak langsung. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengkaji lebih 

mendalam mengenai kegiatan menulis yang memerlukan adanya suatu bentuk 

ekspresi gagasan yang berkesinambungan dengan menggunakan kosa kata dari tata 
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bahasa tertentu atau kaidah kebahasaan yang digunakan, sehingga dapat 

menggambarkan atau menyajikan informasi secara jelas.  

2.1.14.2 Pengertian Mengarang 

Mengarang merupakan bentuk ekspresi ide dan perasaan yang dilakukan 

secara tertulis, juga sebagai bentuk kemampuan berkomunikasi. Melalui kegiatan 

mengarang, individu dapat merefleksikan tingkan pemahamannya terhadap berbagai 

konsep. Mengarang berbeda dengan menulis, kemampuan mengarang merefleksikan 

tingkat kemampuan individu dalam menyusun dan mengungkapkan ide, serta 

mengkomunikasikannya dalam bentuk tertulis. Keterampilan mengarang tidak 

muncul sampai seseorang mendapatkan pengalaman intensif yang berkaitan dengan 

membaca, mengeja, dan mengekspresikan diri secara verbal (Jamaris, 2015: 166). 

Jadi, keterampilan mengarang merupakan keterampilan dalam 

mengungkapkan ide yang didapatkan dari pengalaman individu yang erat kaitannya 

dengan membaca, mengeja, dan mengekspresikan diri secara verbal.  Pengungkapan 

ide tersebut dilakukan dalam bentuk bahasa tertulis. Maka dari itu, keterampilan 

mengarang merupakan salah satu bentuk kemampuan berkomunikasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengkaji lebih mendalam mengenai analisis sintaksis bahasa 

Indonesia pada karangan narasi yang dibuat oleh siswa. 

2.1.14.3 Karangan Narasi 

Suparno dan Yunus (2010) mengemukakan bahwa bentuk tulisan narasi 

dipilih jika penulis ingin bercerita tentang suatu peristiwa kepada pembaca. Pada 

umumnya, narasi merupakan himpunan peristiwa yang disusun berdasarkan fase, 
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langkah, urutan, atau rangkaian terjadinya. Karangan narasi mengandung unsur utama 

berupa unsur perbuatan dan waktu. Keduanya terjalin dalam satu keutuhan tempat 

dan waktu. Peneliti menggunakan karangan narasi yang dibuat oleh siswa untuk 

menganalisis sintaksisnya. Analisis sintaksis yang dilakukan peneliti, meliputi: frasa, 

klausa, dan kalimat yang dibuat oleh siswa. 

2.1.15 Cara agar Penggunaan Frasa, Klausa, dan Kalimat dapat sesuai dengan 

Kaidah Sintaksis 

Keterampilan mengarang dapat berkembang melalui latihan. Menurut Jamaris 

(2015: 169-171) terdapat berbagai aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan 

latihan mengarang, diantaranya: latihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan menggunakan struktur frasa, klausa, dan kalimat yang sesuai dengan 

kaidah sintaksis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. berikan satu paragraf yang tidak memiliki tanda baca pada anak dan minta 

mereka menentukan tanda baca yang sesuai, 

b. berikan kepada anak sejumlah kalimat aktif, dan minta anak untuk mengubah 

kalimat tersebut menjadi kalimat pasif, ataupun sebaliknya, 

c. meminta anak untuk saling menukar karangan yang dibuat dan mengoreksi 

kesalahan yang terdapat pada karangan tersebut. 

Pengetahuan mengenai cara agar penggunaan frasa, klausa, dan kalimat yang 

dibuat oleh siswa dapat sesuai dengan kaidah sintaksis diperlukan oleh peneliti. 

Pengetahuan tersebut dijadikan peneliti sebagai bahan informasi untuk memudahkan 

peneliti menentukan pertanyaan dalam wawancara dengan siswa maupun guru. 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dimuat dalam 

jurnal internasional maupun jurnal nasional, yakni tentang analisis berbahasa. Berikut 

penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini: 

Tabel 2.3 

PENELITIAN-PENELITIAN YANG RELEVAN 

No. Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Sumber 

Data 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. The analysis of 

Indonesian 

sentence error 

in printed/ 

electronic 

mass media  

Darheni 

dan 

Juanda 

Media 

massa 

elektronik 

dan cetak 

Deskriptif 

kualitatif 

dengan 

mengguna-

kan teknik 

observasi 

pada 

dokumen 

Kesalahan berbahasa 

Indonesia yang paling 

banyak terdiri dari 

kalimat tanpa subjek, 

kalimat tanpa objek, dan 

kalimat yang terpengaruh 

bahasa asing 

2. The writing 

skill of 3th 

grade students 

of Sibulue 

subdistrict 

Junior High 

School of Bone 

regency 

Rukayah Hasil tes 

objektif dan 

subjektif 

pada siswa 

kelas 3 

SMP 

Deskriptif 

kuantitatif 

dan teknik 

pengumpul

an data 

mengguna-

kan tes.  

Hasil tes menulis 

berdasarkan tes meliputi 

lima  

komponen: (1) kesesuaian 

isi, (2) kepaduan antar 

paragraf, (3)  

penggunaan kalimat 

efektif, (4) penguasaan 

kosakata, dan (5) 

penggunaan ejaan dan  

tanda baca. Hasil tes 

objektif skor tertinggi 

diperoleh oleh siswa 

adalah 81 dan skor 

terendah adalah 25. 

Sedangkan, hasil tes 

subjektif skor tertinggi 91 
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dan skor terendah 31. 

Jadi, rata-rata 

keterampilan menulis 

siswa baik. 

3. Peranti kohesi 

dalam wacana 

tulis siswa: 

perkemba-

ngan dan 

kesalahan-nya 

Syamsul 

Ghufron 

Wacana 

tulis siswa 

kelas III, 

IV, dan V 

Sekolah 

Dasar 

Deskriptif 

kualitatif 

dengan 

menggunak

an teknik 

tes dan 

simak 

Hasil penelitian 

menunjukkan adanya pola 

perkembangan terlihat 

dari persentase 

penggunaan peranti 

kohesi gramatikal 

konjungsi, leksikal 

repetisi, dan leksikal 

sinonimi. Selain itu, 

ditemukan beberapa 

kesalahan dalam 

penggunaan peranti 

kohesi yang terkait 

dengan  penggunaan 

konjungsi, elipsis, 

substitusi, referensi, dan 

repetisi.  

4. Kesalahan 

kalimat bahasa 

Indonesia 

siswa kelas 

VII SMP N 1 

Padang 

Panjang 

Idewarni 

dan 

Harris 

Kalimat 

yang dibuat 

oleh siswa 

Deskriptif 

kualitatif  

Siswa SMPN 1 Padang 

Panjang membuat 

kesalahan paling rendah 

pada aspek penalaran 82 

kalimat atau 9,06%, aspek 

struktur 107 kalimat atau 

11,82%, Kesalahan diksi 

yang ditemukan 120 

kalimat atau 13,26%, dan 

kesalahan kalimat dari 

aspek EYD 596 kalimat 

atau 65,86%. 

5. Analisis 

kesalahan 

pemakaian 

Bahasa 

Indonesia 

dalam 

karangan 

Anjarsari, 

Suwandi, 

dan 

Mulyono 

karangan 

mahasiswa 

asing 

Universi-

tas Sebelas 

Maret 

Deskriptif 

Kualitatif  

dan teknik 

pengumpul

an data 

menggunak

an 

Kesalahan yang paling 

sering terjadi dalam 

karangan mahasiswa 

asing adalah kesalahan 

ejaan. Kesalahan yang 

dilakukakan disebabkan 

oleh faktor internal: (a) 
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mahasiswa 

penutur bahasa 

asing di 

Universitas 

Sebelas Maret 

wawanca-

ra 

mendalam 

dan analisis 

dokumen 

rendahnya motivasi, (b) 

potensi/bakat bahasa, (c) 

karakteristik bahasa, dan 

faktor eksternal: (a) 

pembelajaran yang tidak 

sempurna, (b) waktu 

belajar bahasa kurang.  

6. Analisis 

kesalahan 

berbahasa 

Indonesia 

dalam 

karangan 

eksposisi 

siswa Sekolah 

Menengah 

Atas 

Arining-

sih, 

Sumarwat

i, dan 

Saddho-

no 

Karangan 

Eksposisi 

siswa kelas 

X 

Deskriptif 

kualitatif 

dan teknik 

pengumpul

an data 

menggunak

an 

wawanca-

ra 

mendalam 

dan analisis 

dokumen  

Ada empat kesalahan 

yang dibuat oleh siswa, 

yaitu: kesalahan ejaan, 

kesalahan diksi, kesalahan 

kalimat, dan kesalahan 

paragraf. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

pengaruh bahasa asing, 

kurangnya latihan 

menulis, dan kurangnya 

waktu menulis. Upaya 

untuk mengurangi 

kesalahan, antara lain: 

meningkatkan penguasaan 

kaidah bahasa siswa, 

memperbanyak latihan 

mengarang, menerapkan 

teknik koreksi yang tepat, 

dan melaksanakan 

pembelajaran menulis 

dengan pendekatan 

proses.   

7. Problematika 

kesalahan 

bahasa pada 

penulisan 

skripsi 

mahasiswa 

Universitas 

Airlangga 

Jalal Skripsi 

mahasiswa 

Universi-

tas 

Airlangga 

Deskriptif 

kualitatif 

Kemampuan mahasiswa 

Universitas Airlangga 

dalam menulis skripsi 

dengan menerapkan 

aturan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

masih kurang. Hal 

tersebut dikarenakan 

beberapa faktor, 

diantaranya: keterbatasan 
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pengetahuan mengenai 

aturan-aturan bahasa 

Indonesia, adanya 

kecenderungan sekadar 

meniru, serta belum 

adanya usaha 

penyeragaman format 

penulisan skripsi secara 

komprehensif. 

8. Kesalahan 

penggunaan 

ejaan yang 

disempurnaka

n dalam karya 

ilmiah Dosen 

Universitas 

Bina Darma 

Sunda 

Ariana 

Karya 

ilmiah 

Dosen 

Universitas 

Bina 

Darma 

Deskriptif 

analisis 

Hasil penelitian 

menunjukkan masih ada 

kesalahan penggunaan 

EyD dalam artikel 

penulisan karya ilmiah 

Dosen. Kesalahan 

berbahasa tersebut 

diantaranya: penggunaan 

huruf kapital, penggunaan 

kata depan, penggunaan 

huruf miring, penggunaan 

tanda baca. 

9. Kemampuan 

menulis cerita 

fabel dalam 

pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

siswa kelas 

VII SMPN 6 

Singaraja: 

sebuah kajian 

struktur 

gramatikal 

Sudiasa, 

Rasna, 

dan 

Indriani 

Teks cerita 

fabel 

Deskriptif 

kualitatif 

dan teknik 

pengumpu-

lan data 

mengguna-

kan metode 

tes dan 

wawancara 

Penulisan cerita fabel 

yang ditinjau dari: (a) 

unsur morfologi (b) unsur 

sintaksis. Kendala-

kendala yang dihadapi 

saat penulisan kembali 

cerita fabel yang 

diungkapkan beragam, 

seperti: pemilihan kata 

dan pembentukan kalimat 

yang sesuai.  

10. Pemerolehan 

klausa relatif 

pada 

pembelajar 

bahasa 

Indonesia bagi 

penutur asing 

(BIPA): kajian 

Suharso-

no 

Pemakaian 

bahasa 

Indonesia 

oleh 

pemelajar 

BIPA yang 

dihasilkan 

selama 

Metode 

pengumpul

an data 

menggunak

an 

menggunak

an teknik 

naturalistik 

Penggunaan pronomina 

relatif yang merupakan 

butir yang tingkat 

pemerolehannya paling 

rendah, sedangkan tipe 

klausa relatif yang 

merelatifkan subjek 

menduduki tingkat 



86 
 

 
 

bahasa-antara program 

kursus 

berlang-

sung dan 

isian 

kuesioner. 

tertinggi. Sementara itu, 

penggunaan strategi 

belajar bahasa berkorelasi 

positif terhadap 

pemerolehan klausa 

relatif.  

11. Categorial 

function and 

lexico-

grammatical 

meaning as 

new theories 

in Indonesian 

linguistics 

Agus 

Nero 

Sofyan 

surat kabar 

online 

Indonesia 

yang 
diterbitkan 

pada tahun 

2013 

Metode 

kualitatif 
Penelitian ini 

menemukan bahwa 

imbuhan yang melekat 

pada dasar morfem 

dapat mengubah 

kategori kata. 

Sehubungan dengan itu, 

afiks/imbuhan dapat 

digunakan membuat 

kata kerja, kata sifat, 

ataupun kata bilangan.  

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

ialah: 

1. Secara umum, penelitian mengenai analisis sintaksis memang pernah dilakukan. 

Namun, penelitian mengenai analisis sintaksis bidang frasa, klausa, dan klausa 

belum pernah dilakukan sebelumnya. 

2. Penelitian ini mengkaji lebih mendalam mengenai analisis sintaksis bidang frasa, 

klausa, dan kalimat. 

3. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data, yaitu: tes, wawancara, dan analisis dokumen. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Penelitian ini difokuskan menganalisis sintaksis bahasa Indonesia pada 

karangan narasi siswa kelas IV sekolah dasar. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji 

lebih mendalam terkait penggunaan frasa, klausa, dan kalimat pada karangan siswa. 

Akhir-akhir ini, banyak bentuk tulisan yang belum sesuai dengan kaidah bahasa, 

misalnya: lha kamu dimana?. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan 

tentang struktur pola kalimat. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang 

analisis sintaksis pada karangan narasi siswa kelas IV di sekolah dasar. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menentukan pertanyan pokok yang 

dapat mewakili tujuan dari rumusan masalah. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampel purposif, karena peneliti ingin mendapat narasumber 

yang kaya informasi tentang analisis sintaksis pada karangan narasi siswa. Untuk 

pengumpulan data, peneliti menggunakan metode tes, wawancara dan analisis 

dokumen. Hasil penelitian mendeskripsikan analisis sintaksis pada bidang frasa, 

klausa, dan kalimat, pada karangan narasi siswa. Berdasarkan uraian di atas maka alur 

kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Analisis sintaksis pada Karangan 

Narasi Siswa Kelas IV 

Wujud  analisis 

sintaksis menurut 

Faisal (2009) Frasa Klausa Kalimat 

Penyebab 

penggunaan frasa, 

klausa, dan kalimat 

belum sesuai dengan 

kaidah 

sintaksis(Pranowo, 

2014) 

Strategi agar 

penggunaan frasa, 

klausa, dan kalimat 

belum sesuai dengan 

kaidah sintaksis 

(Jamaris, 2015) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan meneliti kondisi objek yang 

alamiah dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiyono, 2013:15).  

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan 

metode studi kasus. Menurut Arikunto (2010: 185), penelitian studi kasus adalah 

suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu 

organisasi lembaga atau gejala tertentu. Pada dasarnya, penelitian dengan jenis studi 

kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu secara mendalam (Patton, 2009: 

23). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mendeskripsikan bentuk-

bentuk analisis sintaksis bidang frasa, klausa, dan kalimat pada karangan narasi siswa 

secara lebih mendalam.  

3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian adalah rangkaian tahap kegiatan penelitian dari awal 

hingga akhir. Tahap-tahap penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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a. Tahap persiapan, meliputi: 

1. melakukan prapenelitian untuk mendapatkan gambaran tentang objek 

penelitian, 

2. mengajukan judul dan membuat proposal,  

3. mengumpulkan data sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah 

direncanakan. 

b. Tahap analisis data, meliputi: 

1. mengelompokan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan peneliti, 

2. menganalisis dokumen berupa karangan narasi siswa dan membuat simpulan 

hasil wawancara pada siswa dan guru kelas IV Sekolah Dasar Negeri se-

Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun ajaran 2015/ 2016. 

c. Tahap akhir, meliputi: 

1. menulis simpulan akhir dari seluruh analisis yang telah dilakukan, 

2. menyusun laporan penelitian.  

2.3 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

2.3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di empat SD N se-Kecamatan Candisari Kota 

Semarang, yaitu SD Negeri Jatingaleh 01, SD Negeri Wonotingal, SD Negeri 

Jomblang 2, dan SD Negeri Candi 01. 
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2.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester II tahun pelajaran 2015/ 2016 antara 

bulan Januari-Mei tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut: 

2.3.2.1 Tahap Awal 

Tahap awal meliputi pengajuan identifikasi masalah, penyusunan proposal 

penelitian, penyusunan kisi-kisi instrumen penelitian, penyusunan instrumen 

penelitian, konsultasi, dan izin tempat pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada 

tanggal 1 Januari-15 April tahun 2016. 

2.3.2.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi pengambilan data di lapangan. Pengambilan 

data dilakukan pada tanggal 16 April-10 Mei tahun 2016.  Setelah data di ambil, 

peneliti secara berurutan melakukan reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), penarikan kesimpulan (conclusions drawing), dan menguji keabsahan 

data yang dilakukan pada bulan Mei. 

2.3.2.3 Tahap Akhir 

Tahap akhir meliputi tahap analisis data dan penafsiran data, serta 

penyusunan laporan. Dalam penelitian ini, bentuk laporan berupa deskripsi narasi 

dilakukan pada bulan Mei. 
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2.4 POPULASI DAN SAMPEL 

2.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik simpulannya (Sugiyono, 2013: 117). Populasi dalam 

penelitian ini, yaitu: semua siswa kelas IV SD N se-Kecamatan Candisari Kota 

Semarang. Berikut daftar Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Candisari Kota 

Semarang: 

Tabel 3.1 

DAFTAR POPULASI 

No. Nama Sekolah 

1. SD Negeri Candi 01 

2. SD Negeri Candi 02 

3. SD Negeri Candi 03 

4. SD Negeri Jatingaleh 01 

5. SD Negeri Jatingaleh 03 

6. SD Negeri Jomblang 01 

7. SD Negeri Jomblang 02 

8. SD Negeri Jomblang 03 

9. SD Negeri Jomblang 04 

10. SD Negeri Jomblang 05 

11. SD Negeri Kaliwiru  

12. SD Negeri Karanganyar Gunung 01 

13. SD Negeri Karanganyar Gunung 02 

14. SD Negeri Tegalsari 01 

15. SD Negeri Tegalsari 03 

16. SD Negeri Tegalsari 04 

17. SD Negeri Wonotingal 01 
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2.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013: 118). Dalam pengumpulan data, teknik sampling yang 

digunakan adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah cara pengambilan 

sampel dari anggota populasi dengan menggunakan pertimbangan tertentu. 

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menentukan kawasan sebagai lokasi 

penelitian sejumlah 4 SD N yang diambil dari perwakilan masing-masing KKG 

Sekolah Dasar UPTD Pendidikan Kecamatan Candisari dan tiap SD N ditentukan 

satu kelas IV. Berikut daftar SD N dan jumlah siswa: 

 

Tabel 3.2  

DAFTAR SAMPEL 

No. Nama Sekolah Jumlah Siswa 

1. SD Negeri Jatingaleh 01 34 

2. SD Negeri Candi 01 24 

3. SD Negeri Jomblang 02 39 

4. SD Negeri Wonotingal  36 

Total Siswa 133 

 

 Setelah melihat data yang sudah terkumpul, peneliti memutuskan untuk 

menggunakan 10 karangan yang diambil secara acak dari masing-masing SD sebagai 

subjek penelitian. Jadi, total karangan yang dianalisis terdiri dari 40 karangan. 
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2.5 DATA DAN SUMBER DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tertulis, yaitu karangan 

narasi siswa kelas IV SD N Kecamatan Candisari Kota Semarang. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah karangan narasi siswa kelas IV. 

2.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Penelitian kualitatif dituntut adanya wawancara mendalam, karena peneliti 

berhubungan erat dengan subjek penelitian. Ada persamaan antara penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif dalam pengumpulan data. Kedua penelitian 

tersebut berkualitas apabila data yang terkumpul lengkap dan hasilnya memberikan 

makna yang jelas terhadap ilmu pengetahuan. Penelitian kualitatif menggunakan 

berbagai prosedur pengumpulan data dalam rangka menegaskan pengetahuan dan 

menjamin kepercayaan data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Maka dari itu, 

metode yang digunakan dalam pengumpulan data bermacam-macam, diantaranya: 

wawancara, tes, pengamatan, angket, dll. 

Pendapat di atas dikemukakan oleh Arikunto (2010, 24-25). Sejalan dengan 

itu, Nasution (2012, 28) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif dengan jenis 

studi kasus dapat digunakan berbagai macam pengumpulan data, seperti: observasi, 

angket, tes, wawancara, studi documenter, dll.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tiga 

teknik, yaitu wawancara, tes, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk 
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mengetahui lebih mendalam mengenai frasa, klausa, dan kalimat dalam keterampilan 

menulis karangan narasi. Sedangkan, tes digunakan bukan sebagai alat pengukur 

kemampuan, melainkan sebagai sumber informasi pendukung mengenai frasa, klausa, 

dan kalimat yang dibuat oleh siswa. Berikut dijelaskan secara lebih rinci mengenai 

teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti: 

2.6.1 Wawancara 

Esterberg (dalam Sugiyono, 2013: 317) menyatakan bahwa wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam 

penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah guru dan siswa kelas IV. 

Wawancara tersebut digunakan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai analisis 

sintaksis pada karangan narasi siswa kelas IV.  

2.6.2 Tes  

Bentuk tes dalam penelitian ini adalah tes subjektif berbentuk uraian, yakni 

pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, 

menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain 

sesuai dengan tututan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata sendiri (Sudjana, 

2014: 35). Tetapi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes mengarang tentang 

pengalaman pribadi bukan sebagai pengukuran, melainkan sebagai informasi 

pendukung tentang frasa, klausa, dan kalimat yang dibuat oleh dalam karangan narasi 

siswa. 
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2.6.3 Dokumen  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya dari seseorang (Sugiyono, 2009: 82). 

Dalam penelitian ini, dokumen berbentuk tulisan berupa karangan narasi siswa kelas 

IV sekolah dasar. Selanjutnya, dokumen tersebut dianalisis dan dicatat bentuk-bentuk 

kesalahan sintaksis bidang frasa, klausa, dan kalimat.  

2.7 INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis instrument, yaitu: 

2.7.1 Peneliti  

Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2014: 59), peneliti merupakan 

“instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.” Oleh karena itu, peneliti sebagai 

instrumen juga harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi 

validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan 

terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian. 

Sehingga, yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri melalui evaluasi diri. 

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data, dan membuat simpulan atas temuannya. Hal ini 

dilakukan agar keabsahan data dapat dijamin. Selain sebagai instrumen utama, 

peneliti membuat instrumen pendukung berupa wawancara dan tes mengarang. 
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Instrumen pendukung digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian secara lebih mendalam. 

2.7.2 Pedoman Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara tidak 

terstruktur, karena hanya memuat garis besar pertanyaan yang ditanyakan. Peneliti 

melakukan wawancara dengan siswa serta dengan guru untuk mengetahui lebih 

mendalam mengenai analisis sintaksis bidang frasa, klausa, dan kalimat pada kalimat 

yang dibuat oleh siswa dalam karangan narasi.  

2.7.3 Tes Mengarang 

Instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes mengarang 

tentang pengalaman pribadi. Adapun langkah-langkah dalam menyusun tes 

mengarang tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan bentuk tes 

Bentuk tes yang dilakukan, yakni tes uraian. Tes uraian tersebut adalah 

membuat suatu karangan narasi tentang pengalaman pribadi. 

 

b. Menentukan waktu mengerjakan  

Waktu mengerjakan soal adalah 60 menit, yakni diambil dari jam pelajaran 

Bahasa Indonesia dalam 1 kali pertemuan (2 x 35 menit) yang telah dikurangi 10 

menit untuk pengkondisian awal dan akhir tes.   

c. Menentukan kisi-kisi  

Kisi-kisi tes yang dibuat dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.3  

KISI-KISI TES 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Jenjang  Bentuk 

Soal 

Menulis 

8.1 

Mengungkapkan 

pikiran, 

perasaan, dan 

informasi  secara 

tertulis dalam 

bentuk  

karangan, 

pengumuman, 

dan pantun anak. 

 

8.1 Menyusun  

karangan tentang 

berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll.)  

 

 

8.1.1 Menulis karangan 

narasi. 

 

C3 

 

Uraian 

 

d. Menentukan Kode 

Pada setiap karangan siswa dituliskan kode huruf untuk menunjukkan 

sekolah dan diberi kode angka sesuai dengan jumlah sampel. Selanjutnya, setiap 

karangan diberi angka romawi untuk menunjukkan kesalahan pada paragraf 

tertentu dan dibelakang angka romawi diberi kode angka untuk menunjukkan 

kesalahan pada kalimat, misalnya: (A1/III/5), (B11/II/3), (C21/I/2), (D31/II/2). 

Keterangan:  

1 s/d 40 setelah huruf A, B, C, dan D nomor urut sampel 

A= SD N Candi 01, III= paragraf ketiga, 3= kalimat kelima, 

B= SD N Jomblang 02, II= paragraf kedua, 3= kalimat ketiga, 

C= SD N Wonotingal 01, I= paragraf pertama, 2= kalimat kedua,  

D = SD N Jatingaleh 01, II= paragraf kedua, 2= kalimat kedua. 
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2.8 TEKNIK ANALISIS DATA  

Menurut Sugiyono (2013: 335) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, 

memilih data yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat simpulan yang 

mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Miles dan 

Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 337) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: 

data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display 

(penyajian data), dan conclusions drawing (penarikan simpulan). Alur analisis data 

dapat dilihat sebagai berikut: 
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Bagan 3.1 Alur Analisis Data 

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 338) 

2.8.1 Pengumpulan Data (Data Collection) 

Langkah pertama ketika berada di lapangan ialah melakukan pengumpulan 

data terkait fokus penelitian yaitu analisis sintaksis bahasa Indonesia pada karangan 

narasi siswa kelas IV SDN se-Kecamatan Candisari Kota Semarang. 

2.8.2 Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak dan peneliti 

mencatat hal yang diteliti secara rinci. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis 

data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan membuang hal yang tidak perlu. 

Dalam mereduksi data, panduan peneliti adalah tujuan yang dicapai. Tujuan dalam 

penelitian kualitatif ini adalah mendeskripsikan analisis sintaksis bahasa Indonesia 

pada karangan narasi siswa. Secara rinci, analisis data pada tahap reduksi data 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut:  

Data 

Collection 

Data Display 

Data 

Reduction 

Conclusions 

Drawing 
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a. peneliti mengidentifikasi dan mencatat analisis sintaksis bahasa Indonesia pada 

bidang frasa, klausa, dan kalimat, selanjutnya menyusun rekonstruksi frasa, 

klausa, dan kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa jika terdapat 

kesalahan, 

b. membandingkan unsur-unsur yang salah dengan bentuk yang benar, maka 

diperoleh jenis kesalahan serta faktor-faktor penyebabnya, 

c. mencari persentase analisis sintaksis bahasa Indonesia pada karangan narasi 

siswa, presentase digunakan untuk mempermudah penyajian data, maka dari itu 

presentase dihitung dengan menggunakan rumus: 

            
               

                       
       

2.8.3 Penyajian Data (Data Display) 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam diagram. Diagram 

tersebut menyajikan analisis sintaksis bidang frasa, klausa, dan kalimat yang dibuat 

oleh siswa dalam karangan narasi, yakni: persentase jenis frasa, klausa, dan kalimat, 

persentase jenis-jenis kesalahan sintaksis bidang frasa, klausa, dan kalimat, penyebab 

kesalahan sintaksis. Selain itu, Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 341) 

mengatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif adalah 

dengan teks bersifat narasi. Jadi, selain menggunakan diagram, penyajian data dalam 

penelitian ini menggunakan teks narasi untuk menjelaskan secara lebih rinci isi 

diagram. 
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2.8.4 Conclusions Drawing  

Langkah keempat dalam analisis data ialah penarikan simpulan. Simpulan 

awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan tidak berubah karena tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Karena simpulan yang dikemukakan pada awal didukung oleh bukti-bukti 

yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka simpulan tersebut 

merupakan simpulan yang kredibel. 

2.9 PENGUJIAN KEABSAHAN DATA 

Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan uji credibility (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability (objektivitas). Berikut penjelasan secara lebih rinci mengenai uji 

keabsahan data (Sugiyono, 2010: 367): 

2.9.1 Uji Kredibilitas 

Menurut Sugiyono (2013: 368) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap 

hasil penelitian kualitiatif dapat dilakukan antara lain dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan 

teman, analisis kasus negative, dan member check. Dalam penelitian ini, uji 

kredibilitas yang digunakan oleh peneliti adalah member check. Member check adalah 

proses pengecekan data yang diperoleh oleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya 

untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang diberikan 

oleh pemberi data. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode 
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pengumpulan data selesai atau seteleh mendapatkan temuan atau simpulan. Member 

check dilakukan secara individual, yakni peneliti datang ke pemberi data. Setelah data 

disepakati bersama, maka para pemberi data diminta menandatangani, supaya lebih 

otentik. Selain itu, hal ini sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan member 

check. 

2.9.2 Pengujian Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi tempat sampel diambil. 

Dalam membuat laporan penelitian mengenai analisis sintaksis bahasa Indonesia pada 

karangan narasi siswa kelas IV, peneliti memberikan uraian secara rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya. 

2.9.3 Pengujian Dependability 

Uji dependability dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, uji dependability 

dilakukan bersama dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti 

dalam melakukan penelitian. 

2.9.4 Pengujian Confirmability 

Pengujian confirmability mirip dengan dependability, sehingga pengujiannya 

dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji confirmability melalui 

terjawabnya dari rumusan masalah penelitian. 



 
 

104 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Kesalahan Sintaksis dalam Karangan Siswa 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan studi pendahuluan 

untuk mengumpulkan data sekunder yang digunakan menentukan fokus penelitian. 

Setelah fokus penelitian ditentukan, peneliti mengumpulkan data selama di lapangan. 

Pengumpulan data dilakukan di 4 SD N, yakni: SD Negeri Jomblang 02, SD Negeri 

Wonotingal 01, dan SD Negeri Jatingaleh 01.  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 April-10 Mei tahun 2016. Peneliti 

menggunakan metode wawancara, tes, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. 

Data karangan narasi yang dibuat oleh siswa kelas IV SD N di Kecamatan Candisari 

Kota Semarang sebanyak 133 karangan. Selanjutnya, 133 karangan tersebut diambil 

10 karangan secara acak dari masing-masing sekolah untuk dianalisis. Berdasarkan 

analisis data dari 40 karangan narasi, ditemukan frasa dan klausa yang digunakan 

oleh siswa dalam karangannya, pola dan jenis kalimat, kesalahan sintaksis bidang 

frasa, klausa, dan kalimat, penyebab, dan strategi meminimalisir kesalahan tersebut. 

Penelitian tentang menulis karangan pada hakikatnya memiliki banyak aspek 

yang bisa diteliti, seperti: kesalahan berbahasa, analisis wacana, dan sebagainya. 

Akan tetapi, penelitian ini hanya menganalisis tentang analisis sintaksis bahasa 
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Indonesia pada karangan narasi siswa. Aspek sintaksis yang dianalisis, meliputi: 

frasa, klausa, dan kalimat.  

Sintaksis adalah bagian dari ilmu bahasa yang berisi tentang seluk beluk 

wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Frasa adalah kelompok kata yang menduduki 

suatu fungsi tertentu dalam kalimat. Analisis sintaksis bahasa Indonesia bidang frasa, 

meliputi: penggunaaan kata depan, penyusunan struktur frasa, penggunaan untuk 

dalam frasa kerja, pengunaan yang dalam frasa benda, penggunaan oleh dalam frasa 

kerja pasif, penulisan frasa, dan penggunaan yang dalam frasa sifat. 

Klausa adalah satuan gramatikal yang minimal terdiri atas subjek-predikat dan 

maksimal terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan yang mempunyai 

potensi sebagai kalimat. penyusunan struktur klausa, penggunaan kata kerja bantu 

dalam klausa ekuasional, hubungan pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif, 

penggunaan kata oleh dalam klausa pasif, dan penggunaan kata kerja dalam klausa 

intransitif. 

Kalimat adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai pola 

intonasi final. Analisis sintaksis bahasa Indonesia bidang kalimat, meliputi: 

penggunaan bahasa pertama dalam kalimat, penggunaan subjek dalam kalimat, 

penggunaan kata penghubung dalam kalimat, makna kalimat, penggunaan bahasa 

asing dalam kalimat, kesatuan kalimat, dan penyusunan kalimat yang berulang-ulang 

tetapi bermakna sama.  
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4.1.2 Reduksi Data 

Peneliti mendapatkan banyak data selama melaksanakan penelitian di 

lapangan. Oleh karena itu, peneliti melakukan reduksi data dengan tujuan untuk 

merangkum, memilih, hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, yaitu: 

analisis sintaksis bidang frasa, klausa, dan kalimat dalam karangan narasi. Data 

tersebut diperoleh dari analisis dokumen karangan yang dibuat oleh siswa dan hasil 

wawancara kepada guru dan siswa. 

Mengingat data dalam penelitian ini cukup banyak, maka tidak semua data 

yang ditemukan ditampilkan. Penulis hanya menjelaskan beberapa data sebagai 

contoh.  

4.1.3 Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data (data 

display). Data-data tersebut merupakan data-data dari hasil analisis sintaksis bidang 

frasa, klausa, dan pola kalimat yang dibuat oleh siswa, serta hasil wawancara kepada 

siswa dan guru. Data-data yang telah direduksi disajikan peneliti dalam bentuk 

diagram dan uraian narasi singkat untuk menjelaskan isi diagram yang ditampilkan. 

Berikut data-data hasil penelitian: 
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Diagram 4.1 Jenis frasa 

 

Jumlah frasa dalam kalimat yang dibuat oleh siswa sebanyak 1029 frasa. Frasa 

yang dibuat oleh siswa terdiri dari frasa nominal, frasa verbal, frasa ajektival, frasa 

numeralia, dan frasa pronominal. Berikut penjelasan secara lebih rinci mengenai frasa 

yang dibuat oleh siswa: 

4.1.3.1 Analisis Sintaksis Bidang Frasa 

4.1.3.1.1 Frasa Nominal 

Dari 1029 frasa, frasa nominal dalam karangan narasi yang dibuat oleh siswa 

kelas IV sebanyak 27 buah atau 2,62%. Berikut beberapa data frasa tersebut: 

a. Aku menceritakan kepada teman-teman (A2/V/3). 

Pada kalimat (a) terdapat frasa nominal teman-teman, tetapi penggunaan 

kata menceritakan pada kalimat tersebut salah. Seharusnya, kata menceritakan 

diganti dengan kata bercerita. 

b. Karena yang mau diantarkan ayah ada tiga orang, jadi bergantian naiknya 

(A7/II/4). 
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c. Saat sudah selesai makan, aku mengemasi barang-barang di mobil (A8/III/2). 

Pada kalimat (b) dan (c) terdapat frasa nominal, tetapi kalimat tersebut 

belum sesuai dengan kaidah sintaksis. Jadi, kalimat (b) seharusnya: Karena yang 

mau diantarkan oleh ayah ada tiga orang, jadi bergantian naiknya. Sedangkan, 

kalimat (c) seharusnya: Selesai makan, aku mengemasi barang-barang di mobil. 

d. Sehabis mandi, aku membawa barang-barangku ke mobil (B18/I/4). 

4.1.3.1.2 Frasa Verbal 

Dari 1029 frasa, frasa verbal dalam karangan narasi yang dibuat oleh siswa 

kelas IV sebanyak 890 buah atau 86,5%. Berikut beberapa data frasa tersebut: 

a. Aku dan adikku membuat istana pasir (A8/I/5). 

b. Pada suatu hari, saya berlibur ke rumah nenek (B19/I/1). 

c. Aku bermain gitar kesayangan sampai sore (C25/III/3).  

d. Lalu, saya dan teman-teman berbaris di lapangan (D36/I/2). 

4.1.3.1.3 Frasa Ajektival 

Dari 1029 frasa, frasa ajektival dalam karangan narasi yang dibuat oleh siswa 

kelas IV sebanyak 83 buah atau 8,06%. Berikut beberapa data frasa tersebut: 

a. Saya sangat bangga bisa pergi ke rumah nenek (A1/I/4). 

b. Bayam itu sangat enak sekali (B13/II/3). 

Pada kalimat (b) terdapat kata-kata yang mempunyai makna sama, yaitu: 

sangat dan sekali. Hal itu belum sesuai dengan kaidah sintaksis. Maka dari itu, 

kalimat tersebut seharusnya: Bayam itu enak sekali/ bayam itu sangat enak. 

c. Saya senang sekali, meskipun mendapat juara tiga (C26/III/2). 
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d. Saya dan adik saya sangat lelah dan lapar (D35/IV/3). 

4.1.3.1.4 Frasa Numeralia 

Dari 1029 frasa, frasa numeralia dalam karangan narasi yang dibuat oleh 

siswa kelas IV sebanyak 26 buah atau 2.53%. Berikut beberapa data frasa tersebut: 

a. Setelah selesai, aku dan keluargaku beserta keempat saudaraku pulang karena 

sudah malam (A2/II/1). 

b. Pada hari libur sekolah, aku dan seluruh keluargaku jalan-jalan di WBL (A4/I/1). 

c. Semua mobil harus berhenti (B12/II/2). 

d. Kedua anak itu sudah berlatih untuk persiapan lomba besok (C23/III/6). 

4.1.3.1.5 Frasa Pronominal 

Dari 1029 frasa, frasa pronominal dalam karangan narasi yang dibuat oleh 

siswa kelas IV sebanyak 3 buah atau 0,29%. Berikut beberapa data frasa tersebut: 

a. Setelah kita semua kenyang sehabis makan, aku tidur dengan adikku (A3/II/1). 

Kalimat (a) belum sesuai dengan kaidah sintaksis, maka dari itu kalimat 

tersebut seharusnya: Kita semua merasa kenyang sehabis makan, lalu aku tidur 

dengan adikku. 

b. Kita semua cepat-cepat masuk ke dalam area Jogja Bay (A9/II/4). 

Kalimat di atas belumsesuai dengan kaidah sintaksis, maka dari itu kalimat 

tersebut seharusnya: Kita semua cepat-cepat masuk ke area Jogja Bay. 

c. Selesai mandi, kita semua membeli es krim bersama (A9/II/9). 

Dalam membuat frasa, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis bahasa Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut membuat makna frasa yang 
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dibuat oleh siswa menjadi belum bisa dimengerti secara jelas. Berikut adalah 

persentase dan penjelasan secara lebih rinci mengenai frasa yang belum sesuai 

dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia: 

Diagram 4.2 persentase frasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis 

 

Berdasarkan diagram 4.2 penggunaan frasa yang belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis dalam kalimat yang dibuat oleh siswa sebanyak 160 buah. Berikut 

dijelaskan secara lebih rinci: 

4.1.3.1.6 Penggunaaan Kata Depan  

Kata depan digunakan untuk menyambungkan antara kata depan dan bagian 

kalimat yang lain. Dari 160 frasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis, 

penggunaan kata depan dalam frasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis 

sebanyak 54 buah atau 33,7%. Hal ini dikarenakan ketidaktepatan dan ketidaktahuan 
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siswa mengenai penggunaan dari masing-masing kata depan, sehingga menyebabkan 

terbentuknya frasa yang tidak benar. Contoh: 

a. Hari sudah sore, aku dan keluargaku pulang di rumahku (A4/IV/1). 

b. Aku dan keluargaku bersalaman oleh kakek dan nenekku (B15/II/9). 

c. Saya bermain kepada teman dan saudara (B17/I/28). 

d. Yang dipentaskan adalah tarian kuda lumping pada anak laki-laki (C27/II/2). 

Penggunaan kata depan pada, oleh, kepada, dan di pada kalimat di atas salah. 

Kata depan pada digunakan menandai hubungan tempat yang tidak sebenarnya dan 

waktu. Kata depan oleh digunakan pada kalimat yang mempunyai predikat berjenis 

kata sifat/ keadaan dan menyatakan “siapa yang melakukan perbuatan”. Kata depan 

kepada digunakan menyatakan arah tujuan/ tempat tujuan. Kata depan di digunakan 

menyatakan tempat. Hal ini sesuai dengan pendapat Chaer (2011) mengenai 

penggunaan kata depan. Jadi, penggunaan kata depan pada, oleh, kepada, dan di pada 

kalimat di atas belum sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia. 

Kalimat (a), (b), (c), dan (d) sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia 

yang benar bila kata depan pada, oleh, kepada, dan di diganti menjadi ke, kepada, 

dengan, dan bagi. 

a. Hari sudah sore, aku dan keluargaku pulang ke rumahku.   

b. Aku dan keluargaku bersalaman kepada kakek dan nenekku.  

c. Saya bermain dengan teman dan saudara.  

d. Tarian yang dipentaskan tarian kuda lumping bagi anak laki-laki. 
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4.1.3.1.7 Penyusunan Struktur Frasa 

Dari 160 penggunaan frasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis, 

penyusunan struktur frasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis pada karangan 

narasi yang dibuat oleh siswa sebanyak 13 buah atau 8,12%. Hal ini terjadi karena 

frasa yang dibuat oleh siswa terbalik, sehingga belum sesuai dengan kaidah sintaksis 

bahasa Indonesia. Contoh: 

a. Di sana, ada binatang yang banyak, seperti: kodok, ikan, burung merak, burung 

rajawali (A4/II/1). 

b. Dan aku persiapan sebelum berangkat membawa pakaian yang bagus (B19/I/3). 

c. Saat itu, badan kondisi Rani lemas dan akhirnya dia pingsan diatas panggung 

(C21/III/1). 

d. Kakek katanya di sawah (D39/III/5). 

Struktur frasa binatang yang banyak dalam kalimat (a) belum sesuai dengan 

kaidah sintaksis karena siswa menempatkan frasa bilangan bilangan secara terbalik. 

Struktur frasa dalam kalimat tersebut seharusnya: 

a. Di sana, ada banyak binatang, seperti: kodok, ikan, burung merak, dan burung 

rajawali. 

Struktur subjek dalam kalimat (b) belum jelas. Frasa dalam kalimat 

seharusnya: 

b. Persiapanku sebelum berangkat, yakni membawa pakaian bagus.  

Struktur frasa badan kondisi dalam kalimat (c) dan kakek katanya dalam 

kalimat (d) belum sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia karena siswa 
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menempatkan frasa benda tersebut secara terbalik. Struktur frasa dalam kalimat 

tersebut seharusnya: 

c. Saat itu, kondisi badan Rani lemas dan akhirnya dia pingsan diatas panggung. 

d. Kata kakek: “Di sawah”. 

4.1.3.1.8 Penggunaan Yang dalam Frasa Benda 

Dari 160 penggunaan frasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis, 

penggunaan kata yang dalam frasa benda yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis 

bahasa Indonesia pada karangan narasi yang dibuat oleh siswa sebanyak 30 buah atau 

18,7%. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan siswa, sehingga penggunaan kata yang 

pada frasa yang dibuat oleh siswa belum sesuai kaidah. Contoh: 

a. Tiba-tiba adik saya ingin tenggelam karena ombak yang besar (A10/II/1). 

b. Di sana banyak orang-orang yang sopan santun menghargai masyarakat 

(B19/II/3). 

c. Dan aku persiapan sebelum berangkat membawa pakaian yang bagus (B19/I/3). 

d. Di sana banyak orang-orang yang sopan santun menghargai masyarakat 

(B19/II/3). 

Penggunaan kata yang dalam frasa benda pada kalimat di atas belum sesuai 

dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia. Kata yang seharusnya tidak perlu 

digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009) yang menyebutkan bahwa 

frasa benda yang berstruktur kata benda+kata sifat tidak diantarai kata penghubung 

yang. Kalimat di atas sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia bila: 

a. Tiba-tiba adik saya tenggelam karena ombak besar.  
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b. Di sana, orang-orang sopan dan santun, serta menghargai masyarakat.  

c. Persiapanku sebelum berangkat yaitu membawa pakaian bagus. 

d. Di sana, banyak orang sopan dan santun serta menghargai masyarakat.  

4.1.3.1.9 Penggunaan Untuk dalam Frasa Kerja 

Dari 160 penggunaan frasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis, 

penambahan untuk dalam frasa kerja yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis pada 

karangan narasi yang dibuat oleh siswa sebanyak 2 atau 1,25%. Hal ini terjadi karena 

ketidaktahuan siswa, sehingga penggunaan kata untuk pada frasa yang dibuat oleh 

siswa belum sesuai dengan kaidah sintaksis. Contoh: 

a. Dan setelah sore harinya, aku diajak oleh keluargaku untuk pergi ke sawah 

(B15/II/19). 

b. Dan saya diminta oleh guru untuk membuat karangan (A14/III/6). 

Penggunaa untuk dalam frasa kerja belum sesuai dengan kaidah sintaksis. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009) yang menyebutkan bahwa frasa kerja yang 

berstruktur kata kerja pasif+kata kerja aktif tidak diantarai kata seperti untuk agar 

makna yang ditunjuk tampak jelas. Frasa kerja dalam kalimat di atas sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia bila: 

a. Pada sore hari, aku diajak oleh keluargaku pergi ke sawah.  

b. Saya diminta oleh guru membuat karangan. 

4.1.3.1.10 Penggunaan Oleh dalam Frasa Kerja Pasif 

Kata oleh digunakan untuk menyatakan sebab dan “siapa yang melakukan 

perbuatan”. Belum adanya kata oleh dalam frasa kerja pasif dalam kalimat yang 
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dibuat oleh siswa membuat kalimat menjadi belum sesuai dengan kaidah sintaksis 

bahasa Indonesia. Dari 160 penggunaan frasa yang belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis, belum adanya kata oleh dalam frasa kerja pasif pada karangan narasi yang 

dibuat oleh siswa sebanyak 15 buah atau 9,38%. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan 

siswa mengenai penggunaan kata oleh. Contoh: 

a. Karena yang mau diantarkan ayahku ada tiga orang, jadi bergantian naiknya 

(A7/II/4). 

b. Saat aku bermain, aku disuruh budheku makan (B12/II/23). 

c. Saya diciumi nenek dan dipeluki nenek (C24/II/2). 

d. Akhirnya saya bisa menari dan menghafal tarian-tarian yang diajarkan Bu Sari 

(C28/IV/3). 

Kata oleh digunakan menyatakan „siapa yang melakukan perbuatan‟ (Chaer, 

2011). Sehingga, kata oleh perlu ada dalam frasa kerja pasif untuk memperjelas 

makna pasif tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009) yang 

menyebutkan bahwa frasa yang berstruktur dimulai dari kata kerja pasif+kata benda 

seharusnya ada kata oleh diantaranya untuk memperjelas makna frase pasif tersebut. 

Frasa kerja pasif dalam kalimat tersebut sesuai dengan kaidah sintaksis bidang frasa 

yang benar, bila: 

a. Karena yang diantar oleh ayahku ada tiga orang, jadi bergantian naiknya.  

b. Saat aku bermain, aku disuruh oleh budheku makan.  

c. Saya dicium dan dipeluk oleh nenek.  
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d. Akhirnya saya bisa menari dan menghafal tarian-tarian yang diajarkan oleh Bu 

Sari.  

4.1.3.1.11 Penulisan Frasa 

Frasa merupakan kelompok kata yang menempati suatu fungsi dan kesatuan 

makna dalam kalimat. Penulisan frasa harus lengkap dan jelas agar makna frasa 

tersampaikan secara jelas. Penulisan frasa yang belum sempurna merupakan frasa 

yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis. Dari 160 penggunaan frasa yang belum 

sesuai dengan kaidah sintaksis, penulisan frasa belum sempurna pada karangan narasi 

yang dibuat oleh siswa sebanyak 41 buah atau 25.62. Hal ini dikarenakan siswa 

kurang teliti dalam membuat frasa. Contoh: 

a. Akhirnya, saya sapai ke desa (A17/I/17). 

b. Jam 18.00 WIB, aku masi perjalanan (A18/VIII/1). 

c. Dan aku siap-siap untuk berangkat pulang (B19/III/2). 

d. Aku sudah berpamita kepada nenekku dan kakekku (B19/III/4). 

Frasa yang menempati fungsi predikat pada kalimat di atas terdapat huruf 

yang kurang, frasa tersebut sesuai dengan kaidah bila: 

a. Akhirnya, saya sampai di desa.  

b. Jam 18.00 WIB, aku masih dalam perjalanan.  

c. Dan aku bersiap-siap untuk berangkat pulang.  

d. Aku sudah berpamitan kepada nenekku dan kakekku.  
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4.1.3.1.12 Penggunaan Yang dalam Frasa Sifat 

Menurut Faisal (2009) mengenai frasa sifat yang dimulai kata 

paling/sangat/amat seharusnya diawali kata yang. Dari 160 penggunaan frasa yang 

belum sesuai dengan kaidah sintaksis, belum adanya yang dalam frasa sifat pada 

karangan yang dibuat oleh siswa sebanyak 5 buah atau 3,12%. Hal ini dikarenakan 

ketidaktahuan siswa dan pengaruh dari penggunaan bahasa sehari-hari siswa. Contoh: 

a. Perjalanannya sangat jauh sekali sampai aku sangat ngantuk (B11/II/4). 

b. Aku di sana mempunyai teman, Iksan dia anaknya sangat baik (B16/II/5). 

c. Dan laki-lakinya masih tetap dua karena persaingannya sangat kuat (C23/III/3). 

d. Ikan koinya sangat bagus warnanya orange dan putih (D34/IV/4). 

Belum adanya kata yang dalam frasa tersebut membuat makna dalam kalimat 

menjadi kurang jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009) mengenai frasa 

sifat yang dimulai kata paling/sangat/amat seharusnya diawali kata yang. Frasa sifat 

dalam kalimat tersebut sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia, bila: 

a. Perjalanan yang sangat jauh membuatku sangat ngantuk.  

b. Di sana, aku mempunyai teman yang bernama Iksan, ia anak yang sangat baik. 

c. Peserta laki-laki masih tetap dua karena persaingan yang sangat kuat.  

d. Ikan koi yang sangat bagus berwarna oranye dan putih. 
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Diagram 4.2 Jenis klausa 

 
Berdasarkan diagram 4.3 diketahui bahwa jumlah seluruh klausa dalam 

kalimat yang dibuat oleh siswa sebanyak 1045 klausa. Klausa yang dibuat oleh siswa, 

meliputi: klausa nominal, klausa verbal, klausa bilangan, dan klausa depan. Berikut 

penjelasan secara lebih rinci mengenai jenis klausa yang dibuat oleh siswa: 

4.1.3.2 Analisis Sintaksis Bidang Klausa 

4.1.3.2.1 Klausa Nominal 

Dari 1045 klausa yang dibuat oleh siswa, klausa nominal dalam karangan 

narasi siswa kelas IV sebanyak 50 buah atau 4.72%. Berikut beberapa data klausa 

tersebut: 

a. Di sana ada nenek tidak kakek karna sudah meninggal (A7/I/2). 

Kalimat di atas kurang kata hubung tetapi dan kata ada. 

b. Dina adalah siswi kelas 4 (C23/I/1). 

c. Yang dipentaskan adalah tarian kuda lumping pada anak laki-laki (C27/II/2). 
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Penggunaan kata kerja bantu adalah dalam kalimat (b) dan (c) belum 

sesuai dengan kaidah sintaksis. Dalam klausa ekuasional atau nominal, kerja 

bantu adalah tidak perlu ada di antara subjek dan predikat (Faisal, 2009). 

d. Nama saya Dina (C28/I/1). 

4.1.3.2.2 Klausa Verbal 

Dari 1045 klausa yang dibuat oleh siswa, klausa verbal dalam karangan narasi 

siswa kelas IV sebanyak 973 buah atau 91,8%. Berikut beberapa data klausa tersebut: 

a. Aku menyisir rambut (A2/II/4). 

b. Perjalanannya sangat jauh sekali (B11/II/4). 

Kalimat di atas belum sesuai dengan kaidah sintaksis, karena penggunaan dua 

kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Maka dari itu kalimat di atas 

seharusnya: Perjalanannya sangat jauh/Perjalanannya jauh sekali. 

c. Ani dan Sandi pulang bersama-sama (C29/IV/2). 

d. Sesampainya di rumah nenek, aku disambut oleh saudara-saudaraku (A3/III/3).  

e. Sesampainya di Jogja Bay, saya dan keluarga saya sedang menunggu saudara 

kita yang ada di Jogja (A9/II/1). 

Klausa dalam kalimat (a) merupakan klausa verbal aktif. Kalimat (b) 

mengandung klausa verbal ajektif. Sedangkan dalam kalimat (c) terdapat klausa 

verbal intransitif, kalimat (d) terdiri dari klausa pasif, dan kalimat (e) mengandung 

klausa reflektif.  
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4.1.3.2.3 Klausa Bilangan 

Dari 1045 klausa yang dibuat oleh siswa, klausa bilangan dalam karangan 

narasi siswa kelas IV sebanyak 6 buah atau 0,56%. Berikut beberapa data klausa 

tersebut: 

a. Di sana ada binatang yang banyak, seperti: kodok, ikan, burung merak, burung 

rajawali (A4/II/1). 

b. Karena yang mau diantarkan Ayah ada tiga orang, jadi bergantian naiknya. 

(A7/II/4). 

c. Pada hari kamis, tersisa dua perempuan dan dua laki-laki (C23/III/1). 

d. Lomba yang diadakan bermacam-macam (C26/II/1). 

Kalimat (a), (b), dan (c) di atas terdapat klausa bilangan di dalamnya, jika 

kalimat tersebut diperbaiki menjadi: 

a. Di sana, ada banyak binatang, seperti: kodok, ikan, burung merak, dan burung 

rajawali. 

b. Karena yang diantarkan oleh Ayah ada tiga orang, jadi bergantian naiknya.  

c. Pada hari kamis, tersisa dua peserta perempuan dan dua peserta laki-laki. 

4.1.3.2.4 Klausa Depan 

Dari 1045 klausa yang dibuat oleh siswa, klausa verbal dalam karangan narasi 

siswa kelas IV sebanyak 16 buah atau 1.51%. Berikut beberapa data klausa tersebut: 

a. Aku ke sana menaiki mobil karena dari Semarang ke Jogja sangat jauh 

(A16/II/1). 
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Kalimat (a) belum sesuai kaidah sintaksis, seharusnya kalimat tersebut 

diperbaiki menjadi: Aku pergi ke sana dengan menaiki mobil karena jarak dari 

Semarang ke Jogja sangat jauh. 

b. Letaknya di Jawa Timur (A4/I/2). 

c. Ada yang berenang di tempat yang dalam (D40/I/4). 

Seharusnya, kalimat di atas diperbaiki menjadi: Ada yang berenang di 

tempat dalam. 

d. Di sana banyak pengunjung turis yang datang, ada dari inggris, belanda, amerika 

(A4/VI/2). 

Kalimat di atas mengandung unsur klausa depan, bila: Ada banyak turis di 

sana. Ada dari Inggris, Belanda, dan Amerika. 

Dalam klausa yang dibuat oleh siswa, ada beberapa klausa yang belum sesuai 

dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut membuat klausa 

yang dibuat oleh siswa menjadi belum bisa dimengerti secara jelas. Berikut adalah 

persentase dan penjelasan secara lebih rinci mengenai klausa yang belum sesuai 

dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia: 
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Diagram 4.5 Persentase klausa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis 

 

Berdasarkan diagram 4.5 penggunaan klausa yang belum sesuai dengan 

kaidah sintaksis dalam kalimat yang dibuat oleh siswa sebanyak 65 buah. Berikut 

dijelaskan secara lebih rinci: 

4.1.3.2.5 Penyusunan Struktur Klausa 

Dari 65 buah penggunaan klausa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis, 

penyusunan klausa yang salah struktur dalam kalimat dibuat oleh siswa sebanyak 19 

buah atau 29,2%. Hal ini dikarenakan siswa kurang begitu paham mengenai struktur 

klausa yang sesuai dengan kaidah sintaksis. Contoh: 

a. Sesampai saya di rumah ternyata sudah pukul 01.00 malam (A9/IV/8). 

b. Pulangnya kita naik mobil (B20/II/28). 

c. Bahagialah aku (B20/II/31). 
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d. Lagi-lagi paling bagus ada pelangi. (A17/I/10) 

Kalimat di atas sesuai dengan kaidah sintaksis bila: 

a. Ternyata, saya sampai di rumah pukul 01.00 malam. 

b. Kita pulang dengan naik mobil. 

c. Aku bahagia. 

d. Lagi-lagi, ada pelangi yang paling bagus. 

4.1.3.2.6 Penggunaan Kata Kerja Bantu dalam Klausa Ekuasional 

Penggunaan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional merupakan penyusunan 

klausa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis. Penggunaan kata kerja bantu 

adalah tidak perlu ada di antara subjek dan predikat. Hal ini agar keterpaduan antara 

subjek dan predikat terpadu secara erat (Faisal, 2009). Dari 65 buah penggunaan 

klausa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis, penggunaan kata kerja bantu 

dalam klausa ekuasional yang dibuat oleh siswa sebanyak 8 buah atau 12,3%. 

Contoh: 

a. Dan pagi harinya itu adalah hari minggu (A15/I/3). 

b. Besok lusa adalah hari raya idul fitri (B14/I/1). 

c. Jam 2, saya dibangunkan oleh mamah saya, ternyata mau berangkat ke desa 

sekarang karna waktu hari ini adalah hari raya idul fitri (A14/II/1). 

d. Dina adalah siswa kelas 4 (C23/I/1). 

Klausa di atas sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia, bila: 

a. Pagi harinya itu hari minggu.  

b. Besok lusa hari raya idul fitri.  
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c. Jam 2, saya dibangunkan oleh mamah saya dan ternyata mau berangkat ke desa 

sekarang karna hari ini hari raya idul fitri. 

d. Dina siswa kelas 4.  

4.1.3.2.7 Hubungan Pelaku dan Kata Kerja dalam Klausa Aktif 

Kata penghubung, kata modalitas, dan kata keterangan semestinya tidak ada 

di antara subjek dan predikat. Hal ini agar hubungan dan keterpaduan subjek dan 

predikat memberikan makna yang jelas. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat 

Faisal (2009) yang menyebutkan bahwa dalam klausa aktif kata modalitas semestinya 

tidak ada di antara subjek dan predikat, agar hubungan dan keterpaduan subjek dan 

predikat tampak secara jelas sekaligus memberikan makna yang jelas. Dari 65 buah 

penggunaan klausa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis, pemisahan pelaku dan 

kata kerja dalam klausa aktif yang dibuat oleh siswa sebanyak 11 buah atau 16,9%. 

Contoh: 

a. Dan aku di sana bermain bersama teman-temanku, bermain petak umpet 

(B12/II/16). 

b. Saya setelah itu makan malam sangat kenyang sekali (B17/I/23). 

c. Sesudah makan kami lalu melanjutkan bermain kembali (D31/III/3). 

d. Haripun menjelang sore kami lalu mandi (D31/IV/1). 

Klausa dalam kalimat di atas sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia, 

bila: 

a. Di sana, aku bermain petak umpet bersama teman-temanku 

b. Setelah itu, saya makan malam hingga kenyang sekali.  
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c. Sesudah makan, kami melanjutkan bermain kembali. 

d. Haripun menjelang sore, lalu kami mandi.  

4.1.3.2.8 Penggunaan Kata Oleh dalam Klausa Pasif 

Klausa pasif adalah klausa yang salah satu ciri-cirinya adalah menggunakan 

kata oleh. Klausa pasif dalam kalimat belum menggunakan kata oleh membuat makna 

dalam kalimat menjadi kurang jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009) 

mengenai klausa pasif yang seharusnya menggunakan kata oleh agar ciri-cirinya 

sebagai klausa pasif semakin jelas. Dari 65 buah penggunaan klausa yang belum 

sesuai dengan kaidah sintaksis, belum adanya kata oleh dalam klausa pasif pada 

karangan narasi yang dibuat oleh siswa sebanyak 15 buah atau 23,1%. Hal ini 

dikarenakan ketidaktahuan siswa mengenai penggunaan kata oleh. Contoh: 

a. Aku dipeluk nenek (B20/II/3). 

b. Saat itu lagu yang dibawakan Rico, itu bagus (C21/II/5). 

c. Dan digotong orang banyak (C21/III/2). 

d. Saya lalu dipanggil ibu saya (D31/III/1). 

Klausa di atas belum sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia. Klausa 

tersebut sesuai dengan kaidah sintaksis, bila: 

a. Aku dipeluk oleh nenek.  

b. Saat itu, lagu yang dibawakan oleh Rico bagus.  

c. Rani digotong oleh banyak orang.  

d. Saya dipanggil oleh ibu saya.  
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4.1.3.2.9 Penggunaan Kata Kerja dalam Klausa Intransitif 

Faisal (2009) menyebutkan bahwa seharusnya dalam klausa intransitif 

memerlukan predikat dari kata kerja intransitif agar makna dalam kalimat dapat 

tersampaikan secara jelas. Dari 65 buah penggunaan klausa yang belum sesuai 

dengan kaidah sintaksis, belum adanya kata kerja dalam klausa intransitif yang 

dilakukan oleh siswa sebanyak 12 buah atau 18,4%. Hal ini dikarenakan siswa kurang 

teliti, sehingga belum menambahkan kata kerja dalam klausa intransitif. Contoh: 

a. Saya sangat bangga sekali ke rumah nenek (A1/III/6). 

b. Saya ke sana menginap selama 3 hari (A6/I/5). 

c. Dan paginya pun aku sekolah (B12/III/7). 

d. Aku ke sana menaiki mobil karena dari Semarang ke Jogja sangat jauh 

(B16/II/1). 

Klausa intranstif dalam kalimat di atas belum jelas predikatnya, sehingga 

klausa tersebut bukan termasuk klausa yang benar. Oleh karena itu, klausa itu perlu 

diperbaiki menjadi: 

a. Saya sangat bangga bisa pergi ke rumah nenek.  

b. Saya pergi ke sana menginap selama 3 hari.  

c. Pada pagi hari, aku pun pergi ke sekolah.  

d. Aku pergi ke sana dengan menaiki mobil karena jarak dari Semarang ke Jogja 

sangat jauh. 
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Diagram 4.5 Persentase pola dan jenis kalimat 

 

Berdasarkan diagram 4.5 diketahui bahwa jumlah kalimat yang terdapat dalam 

karangan narasi siswa sebanyak 978 kalimat, dengan rincian: 677 kalimat tunggal, 

132 kalimat majemuk, 70 kalimat langsung, dan 46 kalimat belum lengkap. Berikut 

beberapa kalimat yang dibuat oleh siswa: 

4.1.3.3 Analisis Sintaksis Bidang Kalimat 

4.1.3.3.1 Bentuk Kalimat Berpola S-P 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat berpola S-P 

dalam karangan narasi siswa kelas IV sebanyak 77 buah atau 7,87%. Berikut 

beberapa data kalimat tersebut: 

a. Airnya sangat bersih dan jernih (B11/II/10). 

b. Aku sangat haus (A10/IV/1). 

c. Dina adalah siswa kelas 4 (C23/I/1). 
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Pada kalimat di atas terdapat penggunaan kata kerja bantu adalah. 

Penggunaan kata kerja bantu adalah membuat kalimat tersebut belum sesuai 

dengan kaidah sintaksis. Jadi, kalimat tersebut seharusnya: Dina siswa kelas 4. 

d. Permainan ini sangat seru (D31/II/4). 

4.1.3.3.2 Bentuk Kalimat Berpola S-P-O 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat berpola S-P-O 

dalam karangan narasi siswa kelas IV sebanyak 74 buah atau 7,57%. Berikut 

beberapa data kalimat tersebut: 

a. Aku menemukan warung makan (A10/IV/3). 

b. Aku membeli makanan kesukaan nenek (B12/II/8). 

c. Aku menyayangi keluargaku (B16/IV/3). 

d. Aku sudah berpamitan kepada nenekku dan kakekku (B19/II/4). 

4.1.3.3.3 Bentuk Kalimat Berpola S-P-O-K 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat berpola S-P-

O-K dalam karangan narasi siswa kelas IV sebanyak 26 buah atau 2,66%. Berikut 

beberapa data kalimat tersebut: 

a. Aku menunggu ayahku sampai di sana (A7/II/2). 

b. Aku mandi, makan, dan bersiap-siap merapikan baju-bajuku di koper atau tas 

(B11/III/2). 

c. Aku bermain gitar sampai sore (C25/III/4). 

d. Ia sedang mengatur jalan agar tidak terjadi kemacetan (D35/II/3). 
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4.1.3.3.4 Bentuk Kalimat Berpola S-P-K 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat berpola S-P-K 

dalam karangan narasi siswa kelas IV sebanyak 97 buah atau 9,92%. Berikut 

beberapa data kalimat tersebut: 

a. Aku berlibur ke rumah saudara (A2/I/2). 

b. Aku jalan-jalan ke Simpang Lima (B13/III/1). 

c. Aku sangat senang bisa ke rumah nenek (B20/I/4). 

d. Dina dan Paijo menuju ke lantai satu atau aula (C23/V/1). 

4.1.3.3.5 Bentuk Kalimat Berpola K-S-P-(Unsur lain) 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat berpola K-S-

P-(Unsur lain) dalam karangan narasi siswa kelas IV sebanyak 234 buah atau 23,9%. 

Berikut beberapa data kalimat tersebut: 

a. Setelah itu, aku menginap tidur di sana (B20/II/1). 

Kalimat di atas belum sesuai dengan kaidah sintaksis karena terdapat kata 

menginap dan tidur. Kata tersebut seharusnya hanya digunakan salah satu. Jadi, 

kalimat tersebut seharusnya: Setelah itu, aku menginap di sana/Setelah itu, aku 

tidur di sana. 

b. Hari ini, aku akan pergi ke sanggar tari yang berada di jalan Sriwijaya (C30/I/5). 

c. Pada hari Minggu, keluarga saya pergi ke Solo (C31/I/1). 

d. Pada hari Minggu, saya ingin pergi ke kebun binatang (D34/I/1). 
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4.1.3.3.6 Bentuk Kalimat Berpola S-K-P-(Unsur lain) 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat berpola S-K-

P-(Unsur lain) dalam karangan narasi siswa kelas IV sebanyak 3 buah atau 0,31%. 

Berikut beberapa data kalimat tersebut: 

a. Aku di sana mempunyai teman (B16/II/7). 

b. Saya pas sudah selesai melukis saya tidak lupa makan dan minum (C24/IV/7). 

c. Saya di sana bermain bersama saudara saya, seperti: sepak bola, membikin 

panah, dan bersepeda (D38/II/1). 

4.1.3.3.7 Bentuk Kalimat Berpola S-P-(Unsur lain)-Konj-S-P-(Unsur lain) 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat berpola S-P-

(Unsur lain)-Konj-S-P-(Unsur lain) dalam karangan narasi siswa kelas IV sebanyak 

83 buah atau 8,49%. Berikut beberapa data kalimat tersebut: 

a. Aku langsung memeluk mereka, karena aku sudah lama tidak bertemu mereka 

(B11/II/7). 

b. Saya bangun pagi sekali karena saya juga harus puasa (B14/I/2). 

c. Dina berlatih menyanyi setiap hari kamis dan berlatih menari setiap hari sabtu 

(C23/I/3). 

d. Saya senang sekali meskipun mendapat juara tiga (C26/III/2). 

4.1.3.3.8 Bentuk Kalimat Berpola S-Konj-Unsur lain 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat berpola S-

Konj-Unsur lain dalam karangan narasi siswa kelas IV sebanyak 3 buah atau 0,31%. 

Berikut beberapa data kalimat tersebut: 
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a. Aku lalu pagi (B11/III/1). 

b. Saya lalu bermain dengan kakak saya (D31/II/2). 

c. Saya lalu dipanggil ibu saya (D31/III/1). 

4.1.3.3.9 Bentuk Kalimat Berpola Konj-Unsur lain 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat berpola Konj-

Unsur lain dalam karangan narasi siswa kelas IV sebanyak 163 buah atau 16,7%. 

Berikut beberapa data kalimat tersebut: 

a. Lalu aku cuci tangan dan kaki (A3/III/3). 

b. Dan saya membeli baju (A5/III/1). 

c. Dan aku sangat senang saat liburan (A7/III/3). 

d. Dan saya diminta oleh guru untuk membuat karangan (B14/III/6). 

4.1.3.3.10 Bentuk Kalimat Berpola Konj-S-P-(Unsur lain)-Konj-S-P-(Unsur lain) 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat berpola Konj-

S-P-(Unsur lain)-Konj-S-P-(Unsur lain) dalam karangan narasi siswa kelas IV 

sebanyak 49 buah atau 5,01%. Berikut beberapa data kalimat tersebut: 

a. Lalu aku bahagia sekali, karena semua berkumpul (B16/III/1). 

b. Karena pada saat kelas tiga aku berangkat siang, oleh karena itu aku tidak 

mengikutinya (C27/III/3). 

c. Dan saya sangat senang bisa bertemu teman-teman karate di Sompok untuk 

meraih kejuaraan di tingkat kecamatan (D33/I/3). 

d. Lalu saya mengajak adik saya dan teman-teman untuk membeli minum, tetapi 

teman saya yang tidak membawa uang (D35/III/3). 
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4.1.3.3.11 Bentuk Kalimat Langsung 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat langsung 

dalam karangan narasi siswa kelas IV sebanyak 70 buah atau 7,16%. Berikut 

beberapa data kalimat tersebut: 

a. Novi dan Risa menanyai Nita, “Kenapa kamu tidak mengikuti tari?” (C27/III/2). 

b. Lalu Bu Sarah bertanya kepada Rina, “Mengapa kamu datang terlambat?” 

(C30/III/3). 

c. Lalu saya berbicara kepada ayah, “Ayah, saya mau pergi ke kebun binatang.” 

(D34/I/2). 

d. Saya tanya ke bapak-bapak, “Pak, berapa satunya?” (D39/II/7). 

4.1.3.3.12 Kalimat Pasif 

Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, kalimat pasif yang 

dibuat siswa sebanyak 53 buah atau 5,42%. Berikut beberapa data kalimat tersebut: 

a. Saat aku bermain, aku disuruh budheku makan (A12/II/18). 

b. Selesai makan, aku disuruh membeli obat (A12/II/19). 

c. Saya dimasakkan ayam goreng, kangkung, dan bayam (A13/II/2). 

d. Saya sampai ke desa saya disambut oleh kakek, nenek, tante, dan om, dan kakak 

saudara saya (A14/II/8). 

4.1.3.3.13 Bentuk Kalimat belum Lengkap 

Kalimat belum lengkap adalah kalimat yang belum ada unsur subjek atau 

predikat (Chaer, 2011: 328). Dari 978 pola dan jenis kalimat yang dibuat oleh siswa, 
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kalimat belum lengkap yang dibuat siswa sebanyak 46 buah atau 4,7%. Berikut 

beberapa data kalimat tersebut: 

a. Sampai di wahana kolam renang (A4/IV/1). 

b. Melihat acara nyanyi (C21/I/2). 

c. Mencari makan di rumah makan pemancingan di daerah bandungan (D40/III/1). 

d. Setelah berbaris, menyanyikan lagu Indonesia Raya (D36/I/3) 

Kalimat (a) belum ada unsur predikat didalamnya. Sedangkan, kalimat (b), 

(c), dan (d) belum ada unsur subjek. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat kalimat 

di atas merupakan kalimat belum lengkap. 

Kalimat adalah satuan kumpulan kata yang terkecil mengandung pikiran 

lengkap (Pranowo, 2014: 58). Lengkap berarti unsur-unsur kalimat terdapat dalam 

kalimat itu sendiri. Kalimat terdiri dari empat unsur, yakni: subjek, predikat, objek, 

dan keterangan. Dalam kalimat yang dibuat oleh siswa, ada beberapa kalimat yang 

belum sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut 

membuat kalimat yang dibuat oleh siswa menjadi belum bisa dimengerti secara jelas. 

Berikut persentase dan penjelasan secara lebih rinci mengenai kalimat yang belum 

sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia: 

 

 

 

 

 



134 
 

 
 

Diagram 4.6 Persentase kalimat yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis 

 

Berdasarkan diagram 4.6 jumlah kalimat yang belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis bahasa Indonesia pada karangan narasi yang dibuat oleh siswa sebanyak 518 

buah. Berikut dijelaskan secara lebih rinci: 

4.1.3.3.14 Penggunaan Bahasa Pertama dalam Kalimat 

Bahasa pertama adalah bahasa yang pertama kali digunakan dan dikuasai oleh 

manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, 

seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya (Otto, 2015: 86). Ketidaktepatan anak 

dalam membuat kalimat karena menggabungkan bahasa pertama dan bahasa kedua 

yang dipelajari membuat kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaidah sintaksis. 

Bahasa kedua yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai 

perantara dalam pendidikan formal. Dari 518 penggunaan kalimat yang belum sesuai 
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kaidah sintaksis, penggunaan bahasa pertama dalam kalimat yang dibuat oleh 

sebanyak 70 buah atau 13,5%. Hal ini dikarenakan kebiasaan dan ketidaktahuan 

siswa mengenai bahasa baku yang seharusnya digunakan. Contoh: 

a. Dan aku mainan perang pasir sama adik saya dan saudara saya (A5/II/1). 

b. Aku senang sekali diulang Pak Martinus (B13/IV/1). 

c. Mereka rebutan piala (C21/II/4). 

d. Dan saya handukan, setelah handukan saya langsung mengambil pakaian 

(D34/II/2). 

Pada kalimat (a), (b), (c) dan (d) terdapat penggunaan bahasa pertama (bahasa 

yang digunakan sehari-hari). Oleh karena itu, kalimat tersebut dapat diperbaiki 

menjadi:  

a. Aku bermain perang pasir bersama adik dan saudara saya. 

b. Aku senang sekali diajar oleh Pak Martinus.  

c. Mereka saling berebut piala. 

d. Saya mengeringkan badan menggunakan handuk. Setelah itu, saya langsung 

mengambil pakaian. 

4.1.3.3.15 Penggunaan Subjek dalam Kalimat 

Dari 518 penggunaan kalimat yang belum sesuai kaidah sintaksis, penggunaan 

subjek dalam yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis yang dibuat oleh siswa 

sebanyak 39 buah atau 7,52%. Contoh: 

a. Pukul 17.00 aku salat asar, tetapi aku salat berjamaah di masjid (A3/II/5). 

b. Saat aku bermain, aku disuruh budheku makan (A12/II/18). 
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c. Aku senang sekali dan satu jam di sana saya sedih karena harus pulang ke Klaten 

dan saya harus meninggalkan nenek (B14/II/17). 

d. Dan saat itu saya juga mengikuti ujian di SMP2G dan saya bisa lulus di SMP2G 

itu saat itu (D33/II/1). 

Kalimat-kalimat di atas menggunakan subjek yang berulang-ulang. 

Semestinya subjek kedua dihilangkan karena hal itu tidak mempengaruhi makna 

kalimat. Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009) bahwa kalimat majemuk 

seharusnya tidak menggunakan subjek secara ganda karena hal tersebut tidak 

mempengaruhi makna dalam kalimat. Dengan demikian, kalimat tersebut dapat 

diperbaiki menjadi: 

a. Pukul 17.00 aku salat berjamaah di masjid.  

b. Saat bermain, aku disuruh oleh budheku makan.  

c. Saya senang sekali, tetapi setelah satu jam di sana saya sedih karena harus pulang 

ke Klaten dan meninggalkan nenek. 

d. Rani sangat bangga karena impian yang ditunggu-tunggu olehnya telah tercapai. 

e. Pada saat itu juga, saya mengikuti ujian di SMP2G dan bisa lulus. 

4.1.3.3.16 Penggunaan Kata Penghubung dalam Kalimat 

Dari 518 penggunaan kalimat yang belum sesuai kaidah sintaksis, penggunaan 

kata penghubung secara tidak tepat dalam karangan yang dibuat oleh siswa sebanyak 

260 buah atau 50,1%.  

a. Pada saat sudah sampai di sana, pemandangannya sangat luas ataupun bagus 

(A1/I/2). 
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b. Dan aku pulang untuk mengambil ember dan memancing ikan (B11/II/12). 

c. Lalu masih perjalanan, lalu aku sampai pukul 20.00 WIB (B18/VIII/1). 

d. Dan saya sangat senang bisa bertemu teman-teman karate di sompok untuk 

meraih kejuaraan ini di tingkat kecamatan (D33/I/3). 

Kalimat di atas seharusnya menggunakan kata penghubung secara tepat. 

Kalimat (a) seharusnya tidak menggunakan kata penghubung ataupun, karena kata 

ataupun mempunyai arti memilih. Kalimat (a) seharusnya menggunakan kata 

penghubung dan. Hal ini dikarenakan kata dan merupakan kata penghubung yang 

menggabungkan biasa (Chaer, 2011). Maka dari itu kalimat tersebut seharusnya: 

a. Di sana, pemandangan sangat luas dan bagus. 

Kalimat (b) seharusnya tidak menggunakan kata penghubung dan di awal 

kalimat dan menggunakan kata dan diantara klausa kerja. Kata dan diantara klausa 

kerja dalam kalimat (b) seharusnya diganti dengan kata kemudian/lalu/ selanjutnya 

karena kata penghubung tersebut merupakan kata penghubung yang menggabungkan 

mengurutkan waktu kejadian (Chaer, 2011). Maka dari itu kalimat tersebut 

seharusnya: 

b. Aku pulang mengambil ember, kemudian memancing ikan. 

Kalimat (c) seharusnya tidak menggunakan kata penghubung lalu di awal 

kalimat. Selain itu, kalimat (c) juga tidak terdapat subjek. Maka dari itu kalimat 

tersebut seharusnya: 

c. Aku masih dalam perjalanan, lalu sampai pukul 20.00 WIB. 
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Kalimat (d) seharusnya tidak menggunakan kata penghubung dan di awal 

kalimat dan menggunakan kata untuk dalam menggabungkan kalimat majemuk. Kata 

dan di awal kalimat seharusnya dihilangkan dan kata untuk seharusnya diganti 

dengan kata dan karena kata penghubung tersebut merupakan kata penguhubung 

yang menggabungkan biasa (Chaer, 2011). Maka dari itu kalimat tersebut seharusnya: 

d. Saya sangat senang bisa bertemu teman-teman karate di sompok dan meraih 

kejuaraan di tingkat kecamatan. 

4.1.3.3.17 Makna Kalimat 

Pemilihan kata dalam membuat kalimat harus disesuaikan dengan isi kalimat 

agar makna dalam kalimat tersampaikan secara jelas. Dari 518 penggunaan kalimat 

yang belum sesuai kaidah sintaksis, makna kalimat yang belum jelas dalam karangan 

yang dibuat siswa sebanyak 14 buah atau 2,70%. Hal ini dikarenakan pemilihan kosa 

kata siswa yang belum sesuai dengan konteks. Contoh: 

a. Pada saat ingin larut malam, saya dan keluarga pulang ke rumah nenek 

(A1/III/1). 

b. Pantainya rasanya asin (A8/II/1). 

c. Lalu mobilku berhenti untuk membeli minuman dan makanan ringan untuk di 

mobil (B16/II/2). 

d. Pada tanggal 21 April, saya dan teman-teman saya mengadakan hari Ibu Kartini 

di sekolah saya (D37/I/1). 

Kalimat-kalimat di atas belum sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa 

Indonesia, karena tidak mungkin larut malam adalah sebuah keinginan, pantai terasa 
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asin, mobil membeli minuman dan makanan ringan, dan mengadakan hari Ibu 

Kartini. Oleh karena itu, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi: 

a. Pada saat larut malam, saya dan keluarga pulang ke rumah nenek. 

b. Air lautnya asin.  

c. Saat mobilku berhenti, saya membeli minuman dan makanan ringan untuk 

dimakan di mobil. 

d. Pada tanggal 21 April, saya dan teman-teman saya merayakan hari Ibu Kartini di 

sekolah saya. 

4.1.3.3.18 Penggunaan Bahasa Asing dalam Kalimat 

Dari 518 penggunaan kalimat yang belum sesuai kaidah sintaksis, penggunaan 

bahasa asing dalam kalimat pada karangan narasi yang dibuat oleh siswa sebanyak 3 

buah atau 0,58%. Hal ini dikarenakan siswa belum menggunakan kata serapan dari 

bahasa asing dengan tepat. Contoh: 

a. Jalannya sedikit-sedikit di depan soalnya ada truck mogok masih dibetulkan lama 

sekali 2 jam (A18/III/3). 

b. Lalu sekitar dua jaman udah bisa jalan lancar karena trucknya sudah bisa berjalan 

(A18/IV/1). 

c. Lalu bensinnya ful lagi (A18/VII/3). 

Kalimat di atas sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia bila: 

a. Jalannya sedikit-sedikit karena ada truk mogok yang masih dibetulkan di depan. 

b. Sekitar dua jam, jalanan sudah lancar karena truknya sudah bisa berjalan.  

c. Bensinnya penuh lagi.  
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4.1.3.3.19 Kesatuan Kalimat 

Dalam menyusun kalimat harus diperhatikan kesatuan antara kalimat satu 

dengan kalimat yang lain, agar makna dalam kalimat tersampaikan secara jelas. Dari 

518 penggunaan kalimat yang belum sesuai kaidah sintaksis, kesatuan kalimat yang 

belum sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia pada karangan narasi yang 

dibuat oleh siswa sebanyak 17 buah atau 3,28%. Kesatuan kalimat yang disusun 

belum sesuai dengan kaidah sintaksis dikarenakan struktur kata yang kurang tepat 

sehingga maknanya kurang begitu jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009) 

mengenai penyebab kalimat yang kurang padu adalah struktur kata yang belum tepat. 

Contoh: 

a. Waktu itu masih jam 2 malam, saya mandi, ganti baju, bersiap-siap, dan 

berangkat ke desa. Bulan ramadhan ini, saya puasa penuh. Hati saya merasa 

senang karena bisa puasa penuh. Saya gembira sekali karena akan pulang ke desa 

(A14/II). 

b. Saya buat karangan ini. Mulai hari ini, saya belajar arti persahabatan, 

persaudaraan, hidup rukun dengan semua (A14/III). 

c. Dan yang terpilih bernama Paijo. Kedua anak itu sudah berlatih untuk persiapan 

lomba besok (C23/III). 

d. Sesudah saya suka menceritakan pengalaman saya. Lalu saya mandi bersama 

adikku. Lalu saya belajar langsung tidur (D40/VI). 

Kalimat di atas sesuai dengan kaidah sintaksis bila dapat diperbaiki menjadi: 
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a. Waktu itu masih jam 2 malam, saya mandi, ganti baju, dan bersiap-siap 

berangkat ke desa. Saya gembira sekali karena akan pulang ke desa dan bisa 

puasa penuh selama bulan ramadhan.  

b. Saya membuat karangan tentang persahabatan. Karangan tentang persahabatan 

itu membuat saya belajar arti persahabatan, persaudaraan, hidup rukun dengan 

semua.  

c. Peserta yang terpilih bernama Paijo, lalu Paijo dan Dina berlatih mempersiapkan 

lomba besok. 

d. Saya suka menceritakan pengalaman saya kepada keluarga. Setelah bercerita, 

saya mandi bersama adikku. Setelah mandi, saya belajar. Setelah itu, saya 

langsung tidur. 

4.1.3.3.20 Penyusunan Kalimat yang Berulang-ulang tetapi Bermakna Sama  

Dari 518 penggunaan kalimat yang belum sesuai kaidah sintaksis, penyusunan 

kalimat yang berulang-ulang tetapi bermakna sama dalam karangan narasi yang 

dibuat oleh siswa sebanyak 115 buah atau 22,2%. Contoh: 

a. Saya senang bisa makan bersama dengan nenek, ayah, ibu, dan kakak (A1/II/4). 

b. Dan aku akan berangkat ke rumah nenek (B15/I/3). 

c. Saat di sana ada banyak sekali anak-anak seperti Dono, Doni, Lila, Rani, dan 

masih banyak lagi (C23/IV/2). 

d. Kemarin itu saya sangat senang senang sekali bisa meraih kejuaraan itu saat itu, 

karena saya bisa memenangkan lomba O2Sn di tingkat kecamatan (D33/III/1). 
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Kalimat di atas menggunakan kata-kata yang berulang dan maknanya relatif 

sama. Maka dari itu, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi: 

a. Saya senang bisa makan bersama nenek, ayah, ibu, dan kakak. 

b. Aku akan berangkat ke rumah nenek. 

c. Di sana, ada banyak anak, seperti: Dono, Doni, Lila, Rani, dan lain-lain. 

d. Kemarin, saya sangat senang karena bisa memenangkan lomba O2Sn di tingkat 

kecamatan. 

4.1.3.4 Penyebab Frasa, Klausa, dan Kalimat yang belum Sesuai Kaidah Sintaksis 

Bahasa Indonesia 

Penyebab-penyebab frasa, klausa, dan kalimat yang belum sesuai kaidah 

sintaksis bahasa Indonesia pada karangan siswa secara garis besar sebagai berikut: 

interferensi, over generalization (generalisasi yang berulang-ulang tetapi bermakna 

sama), ignorance of rule restriction (kaidah yang tidak diperhatikan), incomplete 

application of rules (aplikasi yang belum sempurna), dan false concept hypothesized 

(konsep kaidah yang belum tepat). Hal ini sesuai dengan pendapat Pranowo (2014: 

129) mengenai penyebab kesalahan berbahasa, diantaranya: generalisasi yang 

berulang-ulang tetapi bermakna sama, transfer, penerapan kaidah dalam konteks 

belum tepat, penerapan kaidah secara belum lengkap, perumusan kaidah belum tepat, 

tidak memperhatikan pembatasan pemakaian kaidah bahasa kedua. Berikut adalah 

persentase dan penjelasan secara lebih rinci mengenai penyebab frasa, klausa, dan 

kalimat yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia: 
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Diagram 4.7 Persentase penyebab frasa, klausa, dan kalimat belum sesuai dengan 

kaidah sintaksis 

 

Berdasarkan tabel 4.7 jumlah keseluruhan penyebab kesalahan sintaksis pada 

karangan narasi siswa sebanyak 396 buah. Berikut dijelaskan secara lebih rinci: 

4.1.3.4.1 Interferensi 

Penyebab penggunaan frasa, klausa, dan kalimat yang belum sesuai dengan 

kaidah sintaksis dalam karangan narasi yang dibuat oleh siswa karena interferensi 

berasal dari bahasa pertama atau bahasa sehari-hari yang digunakan oleh siswa 

terhadap bahasa kedua yang sedang dipelajarinya. Dari 396 penyebab frasa, klausa, 

dan kalimat belum sesuai dengan kaidah sintaksis, penyebab yang dikarenakan 

interferensi sebanyak 73 buah atau 9,95%. Contoh: 

a. Aku membikin istana pasir (A10/I/3). 

b. Lalu ikannya digoreng sama nenek (B11/II/19). 
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c. Saya pas sudah selesai melukis saya tidak lupa makan dan minum (C24/IV/7). 

d. Saya suka sekali di sana, ada bermacam-macam mainan yang sangat banyak dan 

ada patung kura-kura yang sangat gede dan bagus (D40/I/2). 

Kalimat di atas sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia, bila: 

a. Aku membuat istana pasir.  

b. Ikan itu digoreng oleh nenek.  

c. Selesai melukis, saya tidak lupa makan dan minum.  

d. Saya suka sekali di sana, karena ada bermacam-macam mainan dan patung kura-

kura yang sangat besar dan bagus.  

4.1.3.4.2 Over Generalization (Generalisasi Berulang-ulang tetapi Bermakna Sama) 

Generalisasi berulang-ulang tetapi bermakna sama frasa, klausa, dan kalimat 

yang dibuat oleh siswa dikarenakan keinginan siswa untuk memastikan bahwa 

maksud yang disampaikan benar-benar sesuai dengan yang ada dalam pikirannya. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Pranowo (2014, 127) yang menyebutkan bahwa 

generalisasi yang berulang-ulang tetapi bermakna sama dikarenakan pembicara ingin 

memastikan bahwa maksud yang disampaikan benar-benar tercapai. Dari 396 

penyebab frasa, klausa, dan kalimat belum sesuai dengan kaidah sintaksis, penyebab 

generalisasi yang berulang-ulang tetapi bermakna sama dalam frasa, klausa, dan 

kalimat yang dibuat oleh siswa sebanyak 152 buah atau 20,7%. Contoh: 

a. Di sana banyak teman-teman di sana (A1/I/3). 

seharusnya 

Banyak teman di sana. 
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b. Aku sudah sangat tidak sabar sekali, karena sudah lama tidak bertemu (B11/I/3). 

seharusnya 

Aku sangat tidak sabar, karena sudah lama tidak bertemu. 

c. Dan Timah pun pulang ke rumah kakeknya dia bersama kakeknya (C25/III/6). 

seharusnya 

Timah pun pulang ke rumah kakeknya bersama kakeknya. 

d. Semua ini akan kuberikan kepada Bapak, Ibu Guru di Sekolah untuk semua ini 

(D33/I/4). 

seharusnya 

Akan kuberikan semua ini kepada Bapak dan Ibu Guru di Sekolah. 

4.1.3.4.3 Ignorance of Rule Restriction (Kaidah yang tidak Diperhatikan) 

Dari 396 penyebab frasa, klausa, dan kalimat belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis, penggunaan frasa, klausa, dan kalimat yang tidak memperhatikan kaidah  

sintaksis pada karangan narasi yang dibuat oleh siswa sebanyak 104 buah atau 14,1%. 

Hal ini disebabkan karena siswa tidak memperhatikan kaidah bahasa kedua dan 

pengetahuan siswa mengenai kaidah bahasa belum optimal. Pendapat tersebut sesuai 

dengan penemuan Ariningsih (2012: 46) yang menyebutkan bahwa penguasaan 

kaidah bahasa siswa kurang memadai. Kurangnya pemahaman tersebut dikarenakan 

kebiasaan membaca siswa belum optimal. Contoh: 

a. Keesokan harinya, saya sholat subuh untuk beribadah ke musola (B17/I/26). 

b. Warga semuanya berkumpul di kantor balai desa (C21/I/1). 
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c. Laki-lakinya diseleksi lagi agar terpilih salah satu diantara orang dua itu 

(C23/III/4). 

d. Sesudah keluarga makan semua, perjalanan adik saya meminta ke Ada untuk 

mainan di sana (D40/III/2). 

Kalimat di atas tidak memperhatikan kaidah sintaksis bahasa Indonesia. 

Kalimat tersebut seharusmya: 

a. Keesokan harinya, saya sholat subuh ke musola. 

b. Semua warga berkumpul di Kantor balai desa. 

c. Peserta laki-laki diseleksi lagi agar terpilih salah satu diantara dua orang itu 

d. Sesudah semua keluarga makan, adik saya meminta pergi ke Ada untuk bermain 

pada saat di perjalanan. 

4.1.3.4.4 Incomplete Application of Rules (Aplikasi yang belum Sempurna) 

Dari 396 penyebab frasa, klausa, dan kalimat belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis, aplikasi yang belum sempurna pada frasa, klausa, dan kalimat yang dibuat 

oleh siswa sebanyak 164 buah atau 22,3%. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat 

berikut: 

a. Sudah makan ke KFC, aku melanjutkan lagi ke rumah nenek (A12/II/7). 

b. Saat sampai di perjalanan, aku bangun (A12/III/3). 

c. Setelah aku pulang, aku bersalam kepada Pak Martinus (A13/IV/4). 

d. Dan di rumah aku mengeluarga barang-barang yang aku bawa waktu ke desa dan 

baju baru yang aku pakai ke desa waktu itu (B19/IV/7). 
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Sesuai dengan kaidah sintaksis, kalimat di atas belum sesuai karena ada unsur 

kata yang belum sempurna dalam penulisannya. Jadi, kalimat di atas seharusnya: 

a. Sesudah makan di KFC, aku melanjutkan lagi perjalanan ke rumah nenek.  

b. Saat di perjalanan, aku tebangun.  

c. Sebelum pulang, aku bersalaman kepada Pak Martinus.  

d. Di rumah, aku mengeluarkan barang-barang yang aku bawa dan baju baru yang 

aku pakai ke desa waktu itu.   

4.1.3.4.5 False Concept Hypothesized (Konsep Kaidah yang Belum Tepat) 

Dari 396 penyebab frasa, klausa, dan kalimat belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis, konsep kaidah yang belum tepat pada frasa, klausa, dan kalimat yang dibuat 

oleh siswa sebanyak 241 buah atau 32,8%. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat 

berikut: 

a. Hari sudah sore, aku dan keluargaku pulang di rumahku (A4/IV/1). 

seharusnya 

Hari sudah sore, aku dan keluargaku pulang ke rumahku. 

b. Aku dan keluargaku bersalaman oleh kakek dan nenekku (B15/II/9). 

seharusnya 

Aku dan keluargaku bersalaman dengan kakek dan nenekku. 

c. Dan aku merasa senang perasaan saat bahagia di waktu di sana aku (B19/III/3). 

seharusnya 

Aku merasa bahagia pada waktu di sana. 
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d. Lalu saya bagikan bersama keluargaku untuk makan bersama buah-buah itu lalu 

sudah habis (D40/IV/2). 

seharusnya 

Saya bagikan buah-buah itu kepada keluargaku untuk dimakan bersama-sama 

sampai habis. 

4.1.3.5 Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa simpulan jawaban dari 

beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti. Berikut hasil wawancara 

terhadap guru: 

a. Manfaat pembelajaran bahasa Indonesia: 

1. agar anak-anak dapat menggunakan bahasa Indonesia (bahasa baku) dengan 

baik dan benar, karena anak lebih sering menggunakan bahasa sehari-hari 

(bahasa Indonesia tidak baku). 

2. agar setiap individu dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dalam berkomunikasi.   

3. agar anak dapat belajar menulis, membaca, serta dapat menggunakan tanda 

baca yang tepat saat menulis sebuah karangan. Jadi, siswa dapat membuat 

kalimat yang baik dan benar dalam keterampilan menulis. 

4. pembelajaran penting dan bermanfaat bagi anak, terutama anak SD pada 

aspek menulis. 

b. Penyebab kurang optimalnya pengajaran materi mengenai struktur kalimat: 
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1. penggunaan bahasa sehari-hari dalam keterampilan menulis, misalnya kata 

tidak ditulis enggak.  

2. lingkungan, misalnya logat berbicara, kata-kata yang menyimpang sehingga 

sulit dimengerti oleh orang lain, dll 

3. belum mampu membedakan antar objek, subjek, dan predikat  

4. belum mampu mengubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif 

c. Metode efektif pembelajaran mengenai struktur kalimat: 

1. melalui contoh konkrit saat pembelajaran 

2. metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, serta menggunakan pendekatan 

CTL.  

3. membuat anak sering mengerjakan soal latihan yang lebih variatif mengenai 

struktur kalimat.  

4. pendekatan secara individu atau kelompok, karena kalau hanya ceramah saja 

kurang efektif. 

5. menggunakan sebuah gambar, agar materi tentang struktur kalimat lebih 

mudah dipahami oleh anak. 

d. Penyebab penggunaan bahasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis: 

1. penggunaan bahasa sehari-hari dalam keterampilan menulis. Hal ini 

dikarenakan anak lebih terbiasa menggunakan bahasa sehari-hari (Bahasa 

Indonesia tidak baku).  

2. IQ anak 

3. metode yang digunakan oleh guru 
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4. pengaruh lingkungan, terutama bahasa yang digunakan oleh orang tua di 

rumah.  

5. latihan yang belum optimal. 

e. Strategi meminimalisir penggunaan bahasa yang belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis: 

1. pembenaran bahasa yang digunakan anak, 

2. memberikan latihan soal yang variatif mengenai struktur kalimat kepada 

anak, 

3. ketika anak menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baik, guru meminta 

siswa mengulangi apa yang dikatakan dengan benar, 

4. mengoreksi karangan secara bersama-sama. 

Selain wawancara dengan guru, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

beberapa siswa. Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa, ditemukan beberapa 

penyebab penggunaan frasa, klausa, dan kalimat yang belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis yang dilakukan oleh siswa, diantaranya: 

a. pemahaman mengenai struktur kalimat belum optimal, hal ini dikarenakan 

beberapa siswa tidak mengingat dan merasa belum diajarkan mengenai pola 

kalimat, 

b. penggunaan kata dan diawal kalimat yang dibuat oleh siswa karena faktor 

kebiasaan,  

c. ketidaktahuan penggunaan kata penghubung dengan tepat, 

d. ketidaktahuan penggunaan kata depan dengan tepat, 
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e. ketidaktahuan penggunaan kata oleh, 

f. ketidaktahuan struktu frasa yang tepat. 

4.1.4 Penarikan Simpulan 

Dari berbagai penyajian data tentang analisis sintaksis pada karangan narasi 

siswa kelas IV SD N di Kecamatan Candisari Kota Semarang dapat disimpulkan 

bahwa frasa, klausa, dan kalimat yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis sintaksis 

pada karangan narasi cukup banyak. Penggunaan frasa, klausa, dna kalimat yang 

belum sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia paling banyak dikarenakan 

konsep kaidah yang belum tepat, yakni sebanyak 241 buah atau 32,8%.  

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan guru, penyebab utama 

penggunaan frasa, klausa, dan kalimat yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis 

pada karangan narasi siswa adalah penggunaan bahasa yang digunakan anak ketika di 

rumah. Hal ini diperkuat dengan temuan peneliti bahwa penyebab frasa, klausa, dan 

kalimat belum sesuai dengan kaidah sintaksis karena interferensi/penggunaan bahasa 

pertama dalam kalimat sebanyak 73 buah atau 9,95%. 

4.1.5 Uji Keabsahan Data 

4.1.5.1 Uji Kredibilitas Data 

Kredibilitas terhadap hasil penelitian ini dilakukan dengan member check. 

Peneltiti melakukan member check untuk mengetahui kesesuai data yang diperoleh 

peneliti dengan pihak sekolah sebagai pemberi data. Peneliti datang ke lokasi pemberi 

data setelah mendapat suatu kesimpulan. Sebagai pemberi data pihak sekolah diwakili 

oleh guru yang ada di sekolah masing-masing. 
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4.1.5.2 Uji Tranferability 

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun laporan dengan rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya 

4.1.5.3 Uji Dependability 

Uji Dependability dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji Dependibility  dilakukan oleh 

auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam melakukan penelitian. Auditor dalam penelitian ini adalah dosen 

pembimbing skripsi yaitu Arif Widagdo, S.Pd., M.Pd (NIP 197903282005011001) 

dan Drs. Sutaryono, M.Pd. (NIP 195708281983031015). Peneliti melakukan 

bimbingan dari pra penelitian, pada saat penelitian, setelah penelitian, hingga sampai 

pembuatan laporan penelitian. 

4.1.5.4 Uji Confirmability 

Pengujian confirmability mirip dengan dependability sehingga pengujiannya 

dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability. Peneliti meninjau keberhasilan penelitian melalui rumusan masalah 

yang telah disusun. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai analisis sintaksis bahasa 

Indonesia pada karangan narasi siswa kelas IV. Berdasarkan dokumen yang telah 

dianalisis oleh peneliti, analisis sintaksis bidang frasa, meliputi: penggunaaan kata 

depan (33,7%), penyusunan struktur frasa (8,12%), penggunaan untuk dalam frasa 
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kerja (1,25%), pengunaan yang dalam frasa benda (18,7%), penggunaan oleh dalam 

frasa kerja pasif (9,37%), penulisan frasa (25,6%), dan penggunaan yang dalam frasa 

sifat (3,12%).  

Analisis sintaksis bidang klausa, meliputi: penyusunan struktur klausa 

(29,2%), penggunaan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional (12,3%), hubungan 

pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif (16,9%), penggunaan kata oleh dalam klausa 

pasif (23,1%), dan penggunaan kata kerja dalam klausa intransitif (18,4%). Analisis 

sintaksis bidang kalimat, meliputi: penggunaan bahasa pertama dalam kalimat 

(13,5%), penggunaan subjek dalam kalimat (7,52%), penggunaan kata penghubung 

dalam kalimat (50,1%), makna kalimat (2,7%), penggunaan bahasa asing dalam 

kalimat (0,57%), kesatuan kalimat (3,28%), dan penyusunan kalimat yang berulang-

ulang tetapi bermakna sama (22,2%). Berdasarkan dokumen yang telah dianalisis 

oleh peneliti dan hasil wawancara dengan guru dan siswa, penyebab penggunaan 

frasa, klausa, dan kalimat yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis, meliputi: 

interferensi (9,95%), over generalization/generalisasi yang berulang-ulang (20,7%), 

ignorance of rule restriction/kaidah yang tidak diperhatikan (14,1%), incomplete 

application of rules/aplikasi yang belum sempurna (22,3%), dan false concept 

hypothesized/konsep kaidah yang belum tepat (32,8%). 
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4.2 PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut dijelasakan pembahasan 

mengenai analisis sintaksis bahasa Indonesia pada karangan narasi siswa kelas IV SD 

N se-Kecamatan Candisari Kota Semarang: 

4.2.1 Frasa 

Penggunaan frasa berperan penting terhadap makna dalam kalimat. 

Penggunaan frasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis dikarenakan 

ketidaktepatan dalam pemilihan kata  digunakan oleh siswa. Temuan ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Idewarni dkk (2013) yang menyatakan 

bahwa diksi yang belum tepat yang ditemukan adalah sebanyak 120 kalimat atau 

13,26%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jalal (2012) juga menemukan ketidaktepatan 

pemilihan kata dalam skripsi yang dibuat oleh mahasiswa. Pemilihan kata merupakan 

hal paling penting dalam sintaksis, terutama pada bidang frasa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Santosa (2012: 5.6) yang menyebutkan bahwa frasa adalah kelompok kata 

yang mendukung suatu fungsi (subjek, predikat, objek, dan keterangan) dan kesatuan 

makna dalam kalimat.  

Frasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis disebabkan karena siswa 

belum begitu paham mengenai kaidah sintaksis. Selain itu, penyusunan struktur frasa 

yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis juga disebabkan karena bahasa pertama 

yang digunakan oleh siswa pada karangan narasi atau biasa disebut dengan transfer 
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bahasa. Menurut Pranowo (2014: 126) transfer bahasa termasuk dalam hal belum 

sesuai dengan kaidah sintaksis terjadi karena pemindahan unsur-unsur bahasa 

pertama ke dalam bahasa kedua.  

Penyusunan frasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis ditemukan 

dalam karangan narasi siswa SD. Hal ini sejalan dengan pendapat Faisal (2009) yang 

menyebutkan bahwa analisis sintaksis bidang frasa yang belum sesuai dengan kaidah 

meliputi penyusunan struktur frasa yang belum sesuai kaidah sintaksis. Sejumlah 

frasa kerja yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis dikarenakan struktur yang 

belum tepat, misalnya: kata keterangan atau modalitas ditempatkan sesudah kata 

kerja.  

Selain itu, penggunaan kata yang yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis 

juga ditemukan dalam karangan yang dibuat oleh siswa. Pada kalimat-kalimat yang 

dibuat oleh siswa terdapat kata yang dalam frasa benda. Kata yang seharusnya tidak 

perlu digunakan dalam frasa benda. Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009) 

yang menyebutkan bahwa frasa benda yang berstruktur kata benda+kata sifat tidak 

diantarai kata penghubung yang.  

Sebaliknya, ditemukan juga kata yang yang tidak digunakan dalam frasa sifat. 

Tidak adanya kata yang dalam frasa sifat membuat maknanya menjadi kurang jelas. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009) mengenai frasa sifat yang dimulai kata 

paling/ sangat/ amat seharusnya diawali kata yang. 

Selain penggunaan kata yang, frasa yang belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis juga disebabkan karena tidak digunakannya kata depan. Kata depan 
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digunakan untuk menyambungkan antara kata depan dan bagian kalimat yang lain 

(Chaer, 2011). Penggunaan kata depan harus disesuaikan dengan konteks kalimat 

agar makna dalam kalimat tersampaikan secara jelas. 

4.2.2 Klausa 

Secara umum, klausa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis disebabkan 

karena penggunaan bahasa pertama pada karangan narasi yang dibuat oleh siswa. 

Temuan ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharsono (2015) 

mengenai penulisan klausa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis karena 

penggunaan struktur bahasa inggris dalam klausa. 

Klausa merupakan satuan gramatikal yang minimal terdiri dari: subjek dan 

predikat dan berpotensi menjadi suatu kalimat (Faisal, 2009). Penggunaan klausa 

yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis paling banyak karena tidak digunakannya 

kata oleh dalam klausa pasif dan penyusunan struktur klausa yang belum sesuai 

kaidah sintaksis. Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009) yang menyebutkan 

bahwa klausa pasif adalah klausa yang salah satu ciri-cirinya adalah menggunakan 

kata oleh. Selain itu, penggunaan kata modalitas semestinya tidak ada di antara 

subjek dan predikat dalam klausa aktif. Hal ini agar hubungan dan keterpaduan 

subjek dan predikat terlihat secara jelas sekaligus memberikan makna yang jelas. 

4.2.3 Kalimat 

Beberapa kalimat yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis ditemukan pada 

karangan narasi yang dibuat oleh siswa, temuan ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Idewarni, dkk (2013), kalimat yang belum sesuai dengan kaidah pada 
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aspek penalaran 82 kalimat atau 9,06%. Sedangkan, kalimat yang mempunyai makna 

belum sesuai dengan kaidah sebanyak 52 kalimat atau 63,41%. Sejalan dengan itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Jalal (2012) menunjukkan adanya kalimat yang belum 

sesuai dengan kaidah, diantaranya: struktur kalimat dan logika kalimat yang belum 

sesuai dengan kaidah. Penggunaan kalimat yang belum sesuai dengan kaidah 

membuat tujuan/ makna dalam kalimat belum tersampaikan dengan jelas kepada 

pembaca. Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009), yakni: kesatuan kalimat yang 

belum sesuai dengan kaidah sintaksis dikarenakan pemilihan dan penempatab struktur 

kata yang kurang tepat sehingga maknanya menjadi kurang jelas. 

Kalimat adalah satuan kumpulan kata yang terkecil dan mempunyai pikiran 

lengkap (Pranowo, 2014: 58). Lengkap berarti unsur-unsur kalimat terdapat dalam 

kalimat itu sendiri. Sedangkan, menurut (Chaer, 2011: 328) kalimat belum lengkap 

adalah kalimat yang belum ada unsur subjek atau predikat. Hal ini tidak sesuai 

dengan beberapa kalimat yang dibuat oleh siswa dalam karangan narasinya, seperti: 

kalimat belum bersubjek dikarenakan terdapat preposisi di awal kalimat. Kalimat 

belum bersubjek juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Juanda dan 

Darheni (2014). Kesalahan kalimat tersebut dikarenakan pemahaman mengenai 

struktur kalimat kurang, serta dikarenakan penempatan preposisi di awal kalimat. 

Sebaliknya, penggunaan subjek yang berulang-ulang juga terdapat dalam kalimat 

majemuk yang dibuat oleh siswa.  

Penggunaan kata penghubung ganda dalam suatu kalimat perlu dihindari. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Faisal (2009) mengenai penggunaan dua kata penghubung 
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sekaligus. Selain itu, penggunaan kata penghubung secara ganda juga mengakibatkan 

kalimat kurang efektif. Menurut Faisal (2009) penyebab kalimat kurang efektif adalah 

penggunaan kata-kata yang berulang secara berlebihan dan penggunaan dua kata 

yang relatif sama maknanya. 

Selain penggunaan kata penghubung secara ganda, penggunaan kata 

penghubung secara tidak tepat juga ditemukan dalam penelitian ini. Penggunaan kata 

penghubung yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis juga ditemukan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Ghufron (2012). Penggunaan kata pengubung di awal 

kalimat merupakan hal yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis. Kata penghubung 

digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau 

kalimat dengan kalimat (Chaer, 2011). Maka dari itu, penggunaan kata penghubung 

harus disesuaikan dengan makna dari frasa, klausa, dan kalimat yang dibuat dan tidak 

ditempatkan di awal kalimat, agar makna yang tersampaikan dengan jelas kepada 

pembaca. 

4.2.4 Penyebab Frasa, Klausa, dan Kalimat belum Sesuai dengan Kaidah 

Sintaksis 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai faktor penyebab penggunaan 

frasa, klausa, dan kalimat belum sesuai dengan kaidah sintaksis pada karangan narasi 

siswa, baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini membuat makna dalam kalimat 

belum tersampaikan dengan jelas kepada pembaca. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Anjarsari, dkk (2013) juga menunjukkan bahwa penyebab penggunaan bahasa 

yang belum sesuai dengan kaidah dibagi menjadi dua macam, yakni: faktor internal 
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dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari: kurangnya motivasi, potensi, dan 

latar belakang bahasa. Sementara, faktor eksternal terdiri dari: pembelajaran yang 

belum sempurna dan masa belajar yang tidak lama. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ariningsih, dkk (2012) 

menunjukkan faktor-faktor penyebab penggunaan bahasa yang belum sesuai dengan 

kaidah sintaksis, diantaranya: penguasaan kaidah bahasa siswa yang kurang memadai, 

tidak banyaknya contoh dari guru, penggunaan bahasa asing dalam kalimat, 

kurangnya latihan mengarang, dan kurangnya waktu mengarang. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Ariana (2012) dalam penelitiannya 

mengemukaan bahwa orang Indonesia pada umumnya melakukan interferensi dalam 

berkomunikasi. Interferensi tersebut disebabkan adanya penggunaan bahasa pertama 

dalam bahasa kedua. Interferensi atau transfer bahasa pada struktur kalimat yang 

dibuat oleh siswa biasanya dikarenakan penggunaan bahasa jawa/ bahasa sehari-hari 

ketika di rumah. Sehingga, pada saat siswa sedang dalam belajar bahasa kedua sering 

melakukan kesalahan. Pengunaan bahasa yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis 

seperti ini biasa dilakukan oleh seseorang yang belum menguasai kaidah secara baik 

(Pranowo, 2014: 122). 

Selain itu, generalisasi yang berulang-ulang tetapi bermakna sama juga 

menjadi penyebab penggunaan frasa, klausa, dan kalimat belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis. Hal ini sesuai dengan pendapat Pranowo (2014: 127) yang menyebutkan 

bahwa generalisasi tersebut timbul karena penulis ingin memastikan bahwa maksud 

yang disampaikan benar-benar seperti yang ada dalam pikirannya. Sehingga, penulis 
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menuliskan kata secara berulang-ulang yang sebenarnya mengandung makna yang 

sama. 

4.2.5 Strategi agar Penggunaan Frasa, Klausa, dan Kalimat sesuai dengan 

Kaidah Sintaksis 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh 

semua orang, terutama oleh siswa. Menulis merupakan salah satu bentuk komunikasi. 

Keterampilan berkomunikasi adalah hal esensial untuk mencapai prestasi skolastik 

hidup sosial yang layak (Sadulloh, 2004). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, 

berikut ini beberapa upaya yang dapat digunakan untuk mengurangi adanya 

kesalahan sintaksis bahasa Indonesia dalam karangan narasi siswa: 

a. Memperbanyak latihan soal mengenai kaidah sintaksis pada siswa 

Dari hasil wawancara kepada guru dan siswa dapat diketahui bahwa salah 

satu cara agar lebih menguasai kaidah sintaksis bahasa Indonesia dilakukan 

dengan memperbanyak latihan soal kepada siswa. Latihan soal yang lebih variatif 

membuat siswa memiliki banyak pengalaman mengenai kaidah sintaksis, 

khususnya mengenai struktur frasa, klausa, dan kalimat. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ariningsih, dkk (2012: 47) yang menyebutkan 

bahwa cara agar bahasa Indonesia dapat digunakan dengan baik sesuai kaidah, 

diantaranya: meningkatkan penguasaan kaidah bahasa pada siswa.  

Selain latihan soal, menurut Jamaris (2015: 169) latihan pemahaman 

kaidah sintaksis atau tata kalimat dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut: 
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1. memberikan anak sejumlah kata dan memintanya untuk menyusun kata-kata 

tersebut menjadi kalimat bermakna, 

2. meminta anak untuk melengkapi kalimat yang belum lengkap, mulai dari 

melengkapi satu kata, kemudian secara bertahap melengkapi lebih dari satu 

kata, 

3. memberikan anak sejumlah karangan yang terdiri atas karangan yang 

memiliki kalimat yang belum lengkap dan karangan yang telah memiliki 

kalimat yang lengkap, selanjutnya meminta anak untuk menentukan subjek, 

kata kerja, objek, dll yang ada dalam karangan, 

4. meminta anak untuk menghubungkan dua kalimat pendek menjadi satu 

kalimat kompleks. 

5. memberikan anak sejumlah kata benda dan ungkapan kata kerja, selanjutnya 

meminta anak untuk memperluas ungkapan kata kerja atau kata benda 

tersebut. 

b. Memperbanyak latihan menulis karangan 

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru, membuat siswa agar dapat 

menerapkan kaidah berbahasa yang tepat dapat dilakukan melalui sebuah 

pendekatan. Pendekatan tersebut dilakukan terhadap individu maupun kelompok. 

Sehingga, guru dapat secara khusus memotivasi siswa agar lebih sering 

mengarang. Hal ini sesuai dengan penelitian Ariningsih, dkk (2012: 47) yang 

menyebutkan bahwa guru harus memotivasi siswa untuk sering berlatih 
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mengarang, tidak hanya dilakukan pada saat pelajaran mengarang dalam Bahasa 

Indonesia, tetapi juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Pranowo (2014: 271-277), ada beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran bahasa, yakni: Metode Kooperatif. Metode 

tersebut memfokuskan diri pada tukar-menukar informasi antar pembelajar 

dalam kelompok. Santosa (2012: 6.19) mengemukakan ada beberapa teknik yang 

dapat digunakan pada pembelajaran menulis di dalam kelas, diantaranya: 

Bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Berikut langkah bermain dengan 

bahasa dan tuisan: 

1. siswa dibagi dalam kelompok dengan jumlah 10-15 orang per kelompok, 

2. siswa pertama pada masing-masing kelompok diberikan kertas yang berisi 

sebuah kalimat, misalnya: Hari Minggu kemarin, saya pergi ke pantai, 

3. siswa pertama itu bertugas menambahkan sebuah kalimat, 

4. kertas diserahkan kepada siswa kedua yang akan menambahkan kalimat lagi, 

dan seterusnya sampai semua siswa dalam kelompok sudah menambahkan 

kalimat, 

5. kertas dikumpulkan dan ditukar dengan kelompok lain, 

6. masing-masing kelompok membacakan isi setiap kertas dan mengoreksi 

kalimat yang telah dibuat, 

7. guru mengonfirmasi hasil koreksi tersebut. 

Selain pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran menulis juga dapat 

dilakukan diluar kelas. Kegiatan di luar kelas yang dapat mendorong minat siswa 
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untuk menulis, diantaranya: majalah dinding (mading) dan kegiatan kliping. 

c. Mengoreksi karangan secara bersama-sama 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, hal yang dapat dilakukan agar 

siswa dapat menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah yaitu membahas kembali 

secara bersama-sama dan berkali-kali mengenai frasa, klausa, dan kalimat yang 

belum sesuai kaidah sintaksis pada karangan yang dibuat oleh siswa, sehingga 

membuat siswa semakin mengingat kaidah yang benar. Sementara itu, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ariningsih, dkk (2012) menjelaskan bahwa 

sebagian besar siswa justru merasa senang apabila diajak bersama-sama 

menerapkan teknik peer correction.  

e. Memperbaiki kalimat yang diucapkan oleh siswa 

Bahasa merupakan suatu alat komunikasi, baik komunikasi lisan maupun 

tulis. Ketika penggunaan bahasa oleh seseorang salah, maka makna dalam 

kalimat yang ditulis maupun diucapkan sulit diterima oleh pendengar/ pembaca. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru, agar siswa menggunakan frasa, 

klausa, dan kalimat yang sesuai dengan kaidah sintaksis yakni memberikan 

contoh secara langsung dalam proses berkomunikasi sehari-hari. Pemberian 

contoh secara langsung juga diterapkan oleh Malladewi (2013) dalam 

penelitiannya. Jadi, melalui contoh langsung dari guru membuat siswa menyadari 

penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

beberapa simpulan sebagai berikut: 

a. Penggunaan frasa, klausa, dan kalimat yang belum sesuai dengan kaidah 

sintaksis pada karangan yang dibuat oleh siswa pada umumnya adalah 

penggunaan kata yang berulang-ulang, penggunaan kata penghubung dan diawal 

kalimat, penggunaan preposisi yang belum sesuai kaidah sintaksis, dan 

penggunaan bahasa pertama. 

b. Analisis sintaksis bidang frasa, meliputi: penggunaaan kata depan, penyusunan 

struktur frasa, penggunaan untuk dalam frasa kerja, pengunaan yang dalam frasa 

benda, penggunaan oleh dalam frasa kerja pasif, penulisan frasa, dan penggunaan 

yang dalam frasa sifat.  

c. Analisis sintaksis bidang klausa, meliputi: penyusunan struktur klausa, 

penggunaan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional, hubungan pelaku dan kata 

kerja dalam klausa aktif, penggunaan kata oleh dalam klausa pasif, dan 

penggunaan kata kerja dalam klausa intransitif. Analisis sintaksis bidang kalimat, 

meliputi: penggunaan bahasa pertama dalam kalimat, penggunaan subjek dalam 

kalimat, penggunaan kata penghubung dalam kalimat, makna kalimat, 
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penggunaan bahasa asing dalam kalimat, kesatuan kalimat, dan penyusunan 

kalimat yang berulang-ulang tetapi bermakna sama.  

d. Penyebab penggunaan frasa, klausa, dan kalimat yang belum sesuai dengan 

kaidah sintaksis, meliputi: interferensi, over generalization/generalisasi yang 

berulang-ulang, ignorance of rule restriction/kaidah yang tidak diperhatikan, 

incomplete application of rules/aplikasi yang belum sempurna, dan false concept 

hypothesized/konsep kaidah yang belum tepat. 

e. Strategi agar siswa dapat menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah sintaksis 

bahasa Indonesia, diantaranya: pembetulan terhadap bahasa yang digunakan oleh 

anak, memberikan latihan soal yang variatif mengenai struktur kalimat kepada 

anak. 

5.2 SARAN 

Penelitian mengenai analisis sintaksis bahasa Indonesia tentu belum berakhir 

hanya dengan hasil penelitian ini. Masih banyak hal lain yang perlu diteliti mengenai 

analisis sintaksis bahasa Indonesia. Berikut hasil penelitian ini disarankan kepada: 

a. siswa hendaknya memperluas pengetahuan tentang kaidah bahasanya, aktif 

bertanya kepada guru jika belum memahami penggunaan bahasa yang baik dan 

benar, dan sering berlatih menulis maupun mengerjakan soal mengenai kaidah 

sintaksis, 

b. guru hendaknya memberikan contoh langsung dengan menggunakaan bahaa 

Indonesia yang baik dan benar pada setiap pembelajaran, memberikan 
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pengetahuan tentang kaidah bahasa kepada siswa di setiap proses pembelajaran 

menulis, memotivasi siswa untuk mengarang, dan menganjurkan siswa membaca 

buku-buku agar interferensi bahasa pertama terhadap bahasa kedua dapat 

dihindari, 

c. pihak sekolah hendaknya berkenan melengkapi sumber pustaka terkait yang 

memadai seperti buku-buku seputar karang-mengarang, tata bahasa, penggunaan 

kata, dan sebagainya. Selain itu, pihak sekolah dalam setiap menerbitkan 

pengumuman maupun surat-surat lain di sekolah sebaiknya juga tetap 

menerapkan dan memperhatikan penulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia. 

d. siswa, guru, kepala sekolah, dan perangkat sekolah hendaknya senantiasa 

memperluas kosa kata dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

baik secara lisan maupun tertulis, 

e. peneliti lain dapat mengembangkan hasil penelitian ini lebih luas. 
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Lampiran 1 

Kisi-kisi Instrumen Analisis Kesalahan Sintaksis pada Karangan Narasi Siswa  

Aspek Indikator (dijabarkan dalam lembar 

instrumen) 

Instrumen Jumlah butir pertanyaan/ 

pernyataan 
Analisis sintaksis 1.1 Mendeskripsikan 9 kesalahan sintaksis 

bidang frasa dari segi kategori kata.* 

1.2 Mendeskripsikan 5 kesalahan sintaksis 

bidang klausa.* 

1.3 Mendeskripsikan 9 kesalahan sintaksis 

bidang kalimat.* 

1.4 Menemukan faktor penyebab kesalahan 

sintaksis pada karangan narasi siswa.** 

1.5 Menemukan strategi meminimalisir 

kesalahan sintaksis pada karangan narasi 

siswa.*** 

1) Tes 

2) Wawancara 

3) Dokumentasi 

 1 butir tes mengarang  

 7 butir pertanyaan 

untuk guru. 

 5 butir pertanyaan 

untuk siswa. 

 Dokumen berbentuk 

karangan narasi siswa. 

Sumber: 

* M. Faisal (2009) 

** Pranowo (2014) 

***Jamaris, (2015) 
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Lampiran 2 

SUBJEK PENELITIAN 

Kode Judul Karangan Unit Sekolah 
A1 Pergi ke Rumah Nenek SD N Candi 01 

A2 Berlibur ke Jogjakarta SD N Candi 01 

A3 Berlibur ke Rumah Nenek SD N Candi 01 

A4 Pergi ke WBL SD N Candi 01 

A5 Berlibur ke Pantai SD N Candi 01 

A6 Pergi ke Pantai SD N Candi 01 

A7 Jalan-jalan ke Salatiga SD N Candi 01 

A8 Berlibur di Pantai SD N Candi 01 

A9 Berlibur ke Jogja Bay SD N Candi 01 

A10 Pergi ke Pantai SD N Candi 01 

B11 Peristiwa saat Berlibur di Rumah 

Nenek 

SD N Jomblang 02 

B12 Berlibur ke Rumah Nenek SD N Jomblang 02 

B13 Berlibur ke Rumah Nenek SD N Jomblang 02 

B14 Berlibur ke Desa SD N Jomblang 02 

B15 Berlibur ke Rumah Nenek SD N Jomblang 02 

B16 Perasaan Bahagia saat Berlibur SD N Jomblang 02 

B17 Berkunjung ke Desa SD N Jomblang 02 

B18 Pergi ke Rumah Nenek SD N Jomblang 02 

B19 Berlibur ke Rumah Nenek SD N Jomblang 02 

B20 Peristiwa saat Berlibur ke Rumah 

Nenek 

SD N Jomblang 02 

C21 Pentas Nyanyi SD N Wonotingal 01 

C22 Lomba Melukis 17 Agustus SD N Wonotingal 01 

C23 Lomba Menyanyi Nomor Undian 1 SD N Wonotingal 01 

C24 Melukis SD N Wonotingal 01 

C25 Belajar Bermain Gitar SD N Wonotingal 01 

C26 Lomba Melukis SD N Wonotingal 01 

C27 Aku Seorang Penari SD N Wonotingal 01 

C28 Belajar Menari SD N Wonotingal 01 

C29 Ani Belajar Melukis SD N Wonotingal 01 

C30 Pengalaman Menari SD N Wonotingal 01 

D31 Pergi ke Solo SD N Jatingaleh 01 

D32 Lomba Pesta Siaga SD N Jatingaleh 01 

D33 Karate SD N Jatingaleh 01 

D34 Pergi ke Kebun Binatang SD N Jatingaleh 01 

D35 Pergi bersama Teman-teman SD N Jatingaleh 01 

D36 Lomba 17 Agustus SD N Jatingaleh 01 

D37 Pada Hari Kartini SD N Jatingaleh 01 

D38 Berlibur ke Desa SD N Jatingaleh 01 

D39 Bepergian ke Desa SD N Jatingaleh 01 

D40 Bertamasya ke Pantai Kartini SD N Jatingaleh 01 
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Lampiran 3 

DAFTAR KARANGAN NARASI SISWA 
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Lampiran 4 

KISI-KISI TES MENGARANG 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semeter  : IV/ 2 

Materi Pokok  : Menulis Karangan 

Alokasi Waktu : 60 Menit 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Jenjang  Bentuk 

Soal 

Menulis 

8.1 

Mengungkapkan 

pikiran, 

perasaan, dan 

informasi  secara 

tertulis dalam 

bentuk  

karangan, 

pengumuman, 

dan pantun anak. 

 

8.1 Menyusun  

karangan tentang 

berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, 

dll.)  

 

 

8.1.1 Menulis karangan 

narasi 

 

C3 

 

Uraian 
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Lampiran 5 

LEMBAR VALIDASI 
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Lampiran 6 

LEMBAR HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Bidang Frasa 

No. Jenis Frasa Jumlah % 

1. Frasa nominal 27 2.62 

2. Frasa verbal 890 86.4 

3. Frasa ajektival 83 8.05 

4. Frasa numeralia 26 2.52 

5. Frasa pronominal 4 0.38 

Total  1030 100 

 

Keterangan: 

Persentase dihitung menggunakan rumus: 

            
               

                       
       

 

1. Frasa Nominal 

                          
  

    
            

2. Frasa Verbal 

                         
   

    
            

3. Frasa Ajektival 

                            
  

    
            

4. Frasa Numeralia 

                         
  

    
            

5. Frasa Pronominal 

                         
 

    
            

 

No. Penggunaan Frasa Jumlah  % 

1. penggunaan kata depan 54 33.75 

2. penyusunan struktur frasa 13 8.125 

3. penggunaan yang dalam frasa benda 30 18.75 

4. Penggunaan untuk dalam frasa kerja  2 1.25 

5. Penggunaan oleh dalam frasa kerja pasif 15 9.375 

6. penulisan frasa 41 25.625 
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7. Penggunaan yang dalam frasa sifat 5 3.125 

Jumlah seluruh frasa yang belum sesuai kaidah sintaksis 160 100 

 

Keterangan: 

Persentase dihitung menggunakan rumus: 

            
               

                       
       

 

1. Penggunaan kata depan 

             
  

   
            

2. Penyusunan struktur frasa 

             
  

   
            

3. Penggunaan yang dalam frasa benda 

             
  

   
            

4. Penggunaan untuk dalam frasa kerja  

             
 

   
            

5. Penggunaan oleh dalam frasa kerja pasif 

             
  

   
            

6. Penulisan frasa 

             
  

   
            

7. Penggunaan yang dalam frasa sifat 

             
 

   
            

 

B. Analisis Bidang Klausa 

No. Jenis Klausa Jumlah % 

1. Klausa nominal 50 4.78 

2. Klausa verbal 973 91.8 

3. Klausa bilangan 6 0.56 

4. Klausa depan 16 1.51 

Total 1045 100 

Keterangan: 

Persentase dihitung menggunakan rumus: 
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1. Klausa Nominal 

                           
  

    
            

2. Klausa Verbal 

                          
   

    
            

3. Klausa Bilangan 

                            
 

    
            

4. Klausa Depan 

                         
  

    
            

No. Penggunaan Klausa Jumlah % 

1. penyusunan struktur klausa 19 29.23 

2. penggunaan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional 8 12.31 

3. hubungan pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif 11 16.92 

4. penggunaan kata oleh dalam klausa pasif 15 23.08 

5. penggunaan kata kerja dalam klausa intransitif 12 18.46 

Jumlah seluruh klausa yang belum sesuai kaidah sintaksis 65 100 

Keterangan: 

Persentase dihitung menggunakan rumus: 

            
               

                       
       

1. Penyusunan struktur klausa 

             
  

  
            

2. Penggunaan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional 

             
 

  
            

3. Hubungan pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif 

             
  

  
            

4. Penggunaan kata oleh dalam klausa pasif 

             
  

  
            

5. Penggunaan kata kerja dalam klausa intransitif 
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C. Analisis Bidang Kalimat 

No. Jenis Kalimat 

Pola Kalimat 

 Kalimat 

Jumlah  % Tunggal Majemuk Langsung Pasif Belum 

lengkap 

1. S-P 77 - - - - 77 7.87 

2. S-P-O 74 - - - - 74 7.56 

3. S-P-O-K 26 - - - - 26 2.66 

4. S-P-K 97 - - - - 97 9.91 

5. K-S-P-(unsur lain) 234 - - - - 234 23.9 

6. S-K-P-(unsur lain) 4 - - - - 4 0.41 

7. S-P-(unsur lain)-

Konj-S-P-(unsur 

lain) 

- 83 - - - 

83 8.48 

8. S-Konj-(unsur lain) 3 - - - - 3 0.31 

9. Konj-(unsur lain) 163 - - - - 163 16.6 

10. Konj-S-P-

(unsurlain)-konj-S-

P-(unsur lain) 

- 49 - - - 

49 5.01 

11. Kalimat langsung - - 70 - - 70 7.15 

12. Kalimat pasif - - - 53 - 53 5.41 

13. Kalimat belum 

lengkap 

- - - - 46 
46 4.7 

Total 678 132 70  46 979 100 

Keterangan: 

Persentase dihitung menggunakan rumus: 

            
               

                       
       

1. Kalimat berpola S-P 

             
  

   
            

2. Kalimat berpola S-P-O 

             
  

   
            

3. Kalimat berpola S-P-O-K 

             
  

   
            

4. Kalimat berpola S-P-K 

             
  

   
            

5. Kalimat berpola K-S-P-(unsur lain) 
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6. Kalimat berpola S-K-P-(unsur lain) 

             
 

   
            

7. Kalimat berpola S-P-(unsur lain)-Konj-S-P-(unsur lain) 

             
  

   
            

8. Kalimat berpola S-Konj-(unsur lain) 

             
 

   
            

9. Kalimat berpola Konj-(unsur lain) 

             
   

   
            

10. Kalimat berpola Konj-S-P-(unsurlain)-konj-S-P-(unsur lain) 

             
  

   
            

11. Kalimat langsung 

             
  

   
            

12. Kalimat pasif 

             
  

   
            

13. Kalimat belum lengkap 

             
  

   
           

No. Kalimat Jumlah % 

1. Penggunaan bahasa pertama dalam kalimat 70 13.514 

2. Penggunaan subjek dalam kalimat 39 7.529 

3. Penggunaan kata penghubung dalam kalimat 260 50.193 

4. Makna kalimat 14 2.7027 

5. Penggunaan bahasa asing dalam kalimat 3 0.5792 

6. Kesatuan kalimat 17 3.2819 

7. Penyusunan kalimat yang berulang-ulang tetapi bermakna sama 115 22.201 

Jumlah seluruh kalimat yang belum sesuai dengan kaidah sintaksis 518 100 

 

 

Keterangan: 

Persentase dihitung menggunakan rumus: 
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1. Penggunaan bahasa pertama dalam kalimat 

             
  

   
            

2. Penggunaan subjek dalam kalimat 

             
  

   
            

3. Penggunaan kata penghubung dalam kalimat 

             
   

   
            

4. Makna kalimat 

             
  

   
           

5. Penggunaan bahasa asing dalam kalimat 

             
 

   
            

6. Kesatuan kalimat 

             
  

   
            

7. Penyusunan kalimat yang berulang-ulang tetapi bermakna sama 

             
   

   
            

D. Penyebab Penggunaan Frasa, Klausa, dan Kalimat belum sesuai dengan 

Kaidah Sintaksis 

No. Penyebab Jumlah % 

1. Interferensi 73 9.94 

2. Generalisasi yang berulang-ulang 152 20.7 

3. Kaidah yang tidak diperhatikan 104 14.1 

4. Aplikasi yang belum sempurna 164 22.3 

5. Konsep kaidah yang belum tepat 241 32.8 

Jumlah seluruh penyebab 734 100 

 

Keterangan: 

Persentase dihitung menggunakan rumus: 

            
               

                       
       

1. Interferensi 

             
  

   
            

2. Generalisasi yang berulang-ulang  
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3.                                

             
   

   
            

4.                              

             
   

   
            

5. Konsep kaidah yang belum tepat 
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Lampiran 7 

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA TERHADAP GURU KELAS IV 

DALAM ANALISIS KESALAHAN SINTAKSIS KARANGAN NARASI 

SISWA DI SEKOLAH DASAR 
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Lampiran 8 

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA TERHADAP SISWA KELAS IV 

DALAM ANALISIS KESALAHAN SINTAKSIS KARANGAN NARASI 

SISWA DI SEKOLAH DASAR 

Subjek penelitian: A10 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bacalah karangan yang telah kamu 

buat! 

Dibaca dengan lancar 

2. Pertanyaan yang terkait dengan 

karangan yang dibuat anak. 

 

Membikin itu artinya apa? Membikin berarti membuat 

Mengapa tidak menulis “membuat” 

saja? 

Karena lupa 

Terdapat kalimat “Adik saya ingin 

tenggelam”. Apakah adikmu ingin 

tenggalam?  

Tidak.  

Mengapa kamu menggunakan kata 

enggak? Apakah ketika di rumah 

sering menggunakan kata enggak? 

Iya, karena di rumah sering menggunakan kata 

enggak. 

Seharusnya kata enggak diganti 

dengan kata apa? 

Kata enggak seharusnya diganti dengan kata 

tidak. 

3. Pertanyaan terkait kalimat.  

Buatlah satu contoh kalimat! Pada hari minggu, keluargaku sedang pergi ke 

pantai. 

Kue serabi Yudi dimakan. Susunlah 

kalimat tersebut menjadi suatu kalimat 

yang bermakna dan mudah dipahami! 

Kue serabi dimakan Yudi  

Simpulan: 

Penulisan kalimat terpengaruh oleh bahasa yang digunakan sehari-hari, serta 

ketidaktahuan kaidah dalam penulisan kalimat pasif. 
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LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA TERHADAP SISWA KELAS IV  

DALAM ANALISIS KESALAHAN SINTAKSIS KARANGAN NARASI 

SISWA DI SEKOLAH DASAR 

Subjek Penelitian: B11 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bacalah karangan yang telah kamu 

buat! 

Karangan dibaca dengan lancar. 

2. Pertanyaan yang terkait dengan 

karangan yang dibuat anak. 

 

Apakah maksud dari kalimat “lalu dia 

diberi nasi putih lalu dia makan ikan 

yang ada durinya.”? 

Maksudnya adalah ketika adik saya tersedak 

karena duri ikan, lalu dia diberi nasi putih. 

Dari karanganmu, adakah kalimat 

yang berpola S-P-K? jika ada 

sebutkan! 

Tidak bisa menjawab karena belum diajarkan 

mengenai unsur-unsur kalimat. 

3. Pertanyaan terkait frasa.  

Kalimat pertama, diwaktu kecil, saya 

sering memancing bersama Ayah. 

Kalimat kedua, pada waktu kecil, saya 

sering memancing bersama Ayah. 

Diantara kalimat tersebut manakah 

kalimat yang tepat? 

Kalimat kedua, karena kata yang menunjukkan 

waktu lebih tepat menggunakan kata depan pada. 

Arman mandi sudah dari satu jam 

yang lalu, kalimat tersebut benar atau 

salah? 

Salah, seharusnya Arman sudah mandi dari satu 

jam yang lalu. 

4. Pertanyaan terkait klausa.  

Kue serabi dimakan Yudi. Adakah 

kata yang kurang pada kalimat 

tersebut? Jika ada sebutkan! 

Ada, tetapi tidak bisa menyebutkan kata yang 

kurang. 

 

Ibu ke Jogja. Apakah kata yang kurang 

pada kalimat tersebut? 

Pergi. Jadi seharusnya Ibu pergi ke Jogja. 

5. Pertanyaan terkait kalimat.  

Kalimat pertama, mereka meminjam 

bukunya Tuti. 

Kalimat kedua, mereka meminjam 

buku Tutik.  

Diantara kalimat tersebut manakah 

kalimat yang paling tepat? 

Kalimat pertama. 

Mereka saling melempar batu karang. 

Manakah yang disebut subjek, 

predikat, dan objek? 

Tidak bisa menjawab karena belum diajarkan 

mengenai unsur kalimat. 

6. Apakah bahasa yang sering kamu Bahasa Jawa. 



213 
 

 
 

gunakan ketika di rumah atau 

dikehidupan sehari-hari? 

 

Simpulan: 

Belum mengetahui tentang unsur-unsur kalimat, penyusunan kalimat terpengaruh 

struktur bahasa daerah/ bahasa sehari-hari. 
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LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA TERHADAP SISWA KELAS IV 

DALAM ANALISIS KESALAHAN SINTAKSIS KARANGAN NARASI 

SISWA DI SEKOLAH DASAR 

Subjek Penelitian: C21 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bacalah karangan yang telah kamu 

buat! 

 

2. Pertanyaan yang terkait dengan 

karangan yang dibuat anak. 

 

Dari karanganmu, adakah kalimat 

yang berpola S-P-K? jika ada 

sebutkan! 

Rani, Rico, dan Dewi.  

3. Pertanyaan terkait frasa.  

Kalimat pertama, diwaktu kecil, saya 

sering memancing bersama Ayah. 

Kalimat kedua, pada waktu kecil, saya 

sering memancing bersama Ayah. 

Diantara kalimat tersebut manakah 

kalimat yang tepat? 

Kalimat kedua. 

Arman mandi sudah dari satu jam 

yang lalu, kalimat tersebut benar atau 

salah? 

Salah, seharusnya Arman sudah mandi dari satu 

jam yang lalu 

4. Pertanyaan terkait klausa.  

Kue serabi dimakan Yudi. Adakah 

kata yang kurang pada kalimat 

tersebut? Jika ada sebutkan! 

Tidak ada. 

 

Ibu ke Jogja. Apakah kata yang kurang 

pada kalimat tersebut? 

Pergi. Jadi seharusnya Ibu pergi ke Jogja. 

5. Pertanyaan terkait kalimat.  

Kalimat pertama, mereka meminjam 

bukunya Tuti. 

Kalimat kedua, mereka meminjam 

buku Tutik.  

Diantara kalimat tersebut manakah 

kalimat yang paling tepat? 

Kalimat pertana 

Mereka saling melempar batu karang. 

Manakah yang disebut subjek, 

predikat, dan objek? 

Subjek: mereka  

Predikat: saling melempar 

Objek: batu karang 

6. Apakah bahasa yang sering kamu 

gunakan ketika di rumah atau 

dikehidupan sehari-hari? 

Bahasa Indonesia 
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Simpulan: 

Belum mengetahui tentang unsur-unsur kalimat, belum bisa meyebutkan 

perbaikan dari kalimat yang salah, dan terpengaruh oleh struktur bahasa daerah. 
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LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA TERHADAP SISWA KELAS IV 

DALAM ANALISIS KESALAHAN SINTAKSIS KARANGAN NARASI 

SISWA DI SEKOLAH DASAR 

Objek Penelitian: D33 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bacalah karangan yang telah kamu 

buat! 

 

2. Pertanyaan yang terkait dengan 

karangan yang dibuat anak. 

 

Dari karanganmu, adakah kalimat 

yang berpola S-P-K? jika ada 

sebutkan! 

Tidak bisa menjawab karena lupa. 

3. Pertanyaan terkait frasa.  

Kalimat pertama, diwaktu kecil, saya 

sering memancing bersama Ayah. 

Kalimat kedua, pada waktu kecil, saya 

sering memancing bersama Ayah. 

Diantara kalimat tersebut manakah 

kalimat yang tepat? 

Kalimat pertama. 

Arman mandi sudah dari satu jam 

yang lalu, kalimat tersebut benar atau 

salah? 

Benar. 

4. Pertanyaan terkait klausa.  

Kue serabi dimakan Yudi. Adakah 

kata yang kurang pada kalimat 

tersebut? Jika ada sebutkan! 

Tidak ada yang kurang. 

 

Ibu ke Jogja. Apakah kata yang kurang 

pada kalimat tersebut? 

Pergi. Jadi seharusnya Ibu pergi ke Jogja. 

5. Pertanyaan terkait kalimat.  

Kalimat pertama, mereka meminjam 

bukunya Tuti. 

Kalimat kedua, mereka meminjam 

buku Tutik.  

Diantara kalimat tersebut manakah 

kalimat yang paling tepat? 

Kalimat pertama. 

Mereka saling melempar batu karang. 

Manakah yang disebut subjek, 

predikat, dan objek? 

Subjek: saling melempar. 

Predikat: mereka. 

Objek: batu karang. 

6. Apakah bahasa yang sering kamu 

gunakan ketika di rumah atau 

dikehidupan sehari-hari? 

Bahasa Indonesia 
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Simpulan: 

Belum paham mengenai unsur-unsur kalimat, penggunaan kata depan tidak tepat, 

kurang begitu mengerti jika struktur frasa terbalik, penghilangan kata oleh pada 

klausa pasif dianggap benar, dan terpengaruh oleh bahasa daerah/ bahasa sehari-

hari. 
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Lampiran 9 

DOKUMENTASI-DOKUMENTASI PENELITIAN 

Foto 1. Siswa SD N Candi 01 membuat karangan narasi 

 
Foto 2. Proses wawancara dengan guru kelas IV SD N Candi 01  

 
Foto 3. Proses wawancara dengan siswa kelas IV SD N Jomblang 02 

 
 

Foto 4. Proses wawancara dengan guru kelas IV SD N Jomblang 02 
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Foto 5. Proses wawancara dengan guru kelas IV SD N Wonotingal 01 

 
Foto 7. Proses wawancara dengan siswa kelas IV SD N Wonotingal 01 

 
 

 

 

 

 

Foto 8. Siswa SD N Jatingaleh 01 membuat karangan narasi 
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Foto 9. Proses wawancara dengan guru kelas IV SD N Jatingaleh 01 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10  
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SURAT-SURAT 

A. Surat Keputusan Dosen Pembimbing 

 
B. Surat Izin Penelitian 
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C. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian 
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