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ABSTRAK 

 

 

PENGGUNAAN KALIMAT BERDASARKAN MAKNA 

DALAM KEGIATAN DISKUSI 

PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA  

SISWA KELAS VII SMP NEGERI 23 BANDAR LAMPUNG  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

 

Oleh 

PUTRI AL FARIZKA 

 

 

Masalah dalam penelitian ini yaitu Penggunaan Kalimat Berdasarkan Makna 

dalam Kegiatan Diskusi pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 23 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan kalimat berdasarkan makna  yang 

digunakan oleh siswa dalam kegiatan diskusi pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas VII SMP Negeri 23 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

 

Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Sumber data pada 

penelitian ini berupa kalimat siswa kelas VII saat berdiskusi dalam kegiatan 

diskusi pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 23 Bandar Lampung. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan rekaman 

berupa audio. Teknik analisis data menggunakan model alir, yakni dimulai dengan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kalimat berdasarkan makna 

yang digunakan siswa yaitu, 1) kalimat deklaratif (contoh kalimatnya: “Ibu 

permisi ke toilet ya.” Dt-30/Dek-19/L), 2) kalimat imperatif (contoh kalimatnya: 

“Beri salam.” Dt-01/Imp-01/TL), 3) kalimat interogatif (contoh kalimatnya: 

“Kenapa lo nggak mau maju?.” Dt-27/Int-01/TL), 4) kalimat ekslamatif (contoh 

kalimatnya: “Hahaha, tahu crispy.” Dt-07/Eks-01/TL). Hasil analisis penggunaan 

kalimat berdasarkan makna yang lebih dominan dalam penelitian ini ialah kalimat 

yang bermakna deklaratif ditemukan dua ratus empat data. 

 

Kata kunci: Penggunaan kalimat, diskusi, makna,pembelajaran. 
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“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu,  

maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga” 

(H.R. Muslim) 

 

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu” 

(Qs. Al-Baqarah : 45 ) 

 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.  

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah  

melainkan orang-orang yang kafur” 

(Qs. Yusuf : 87 ) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Manusia ketika dilahirkan tidak langsung mampu berbicara. Sang anak akan 

mengalami proses komunikasi yang berkembang seiring bertambahnya usia. Anak 

akan mengembangkan bahasanya sendiri untuk memenuhi hasrat komunikasi 

dengan orang lain yang berbahasa. 

 

Bahasa merupakan rangkaian sistem bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh alat 

ucap manusia yang memiliki makna dan secara konvensional digunakan oleh 

sekolompok manusia (penutur) untuk berkomunikasi (melahirkan pikiran dan 

perasaan) kepada orang lain (Suyanto, 2011:15). Menurut Keraf (1984: 1), Bahasa 

diartikan sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa dijadikan sebagai alat komunikasi 

oleh sekelompok manusia.  

 

Komunikasi itu diawali oleh keterampilan menyimak kemudian kemampuan 

berbicara. Berbicara berkaitan erat dengan perkembangan kosakata yang diperoleh 

sang anak melalui kegiatan menyimak. Berbicara dan menyimak merupakan 

kegiatan komunikatif langsung dua arah yaitu menggunakan bahasa lisan dan 

tulis.  
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Bahasa lisan digunakan seseorang untuk berkomunikasi secara langsung 

sedangkan bahasa tulis digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung 

(Brooks dalam Tarigan, 1983:4). 

 

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, yang dapat mengungkapkan fikiran yang 

utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara 

lengkap (Sangsaka, Sry Satrya, 2016:15). Kalimat terdiri atas unsur predikat dan 

unsur subjek. Kedua unsur kalimat itu merupakan unsur yang kehadirannya selalu 

wajib. Disamping kedua unsur itu, dalam suatu kalimat terkadang ada kata atau 

kelompok kata yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi status bagian yang 

tersisa sebagai kalimat, tetapi ada pula yang tidak (Alwi, 2003:315). 

 

Kalimat dapat dibagi menurut bentuk dan maknanya atau nilai komunikatifnya 

(Cahyono, 1995:182). Menurut bentuknya kalimat ada yang tunggal dan ada yang 

majemuk. Dari segi maknanya (nilai komunikatifnya) kalimat terbagi menjadi 

kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya menyampaikan pernyataan yang 

ditujukan pada orang lain, kalimat imperatif adalah kalimat yang meminta 

pendengar atau pembaca melakukan suatu tindakan, kalimat interogatif adalah 

kalimat yang mengharapkan adanya jawaban secara verbal, dan kalimat 

ekslamatif, yang juga dikenal dengan nama kalimat seruan.  

 

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian, yaitu penulis hanya meneliti 

penggunaan kalimat berdasarkan makna (komunikatifnya). Karena keterbatasan 

waktu, penulis tidak meneliti penggunaan kalimat berdasarkan bentuk yaitu, 

kalimat tunggal dan kalimat majemuk. 
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Penggunaan kalimat berdasarkan makna (komunikatifnya) yang akan diteliti 

terdiri dari kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interogatif, dan kalimat 

ekslamatif. 

 

Kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya menyampaikan pernyataan yang 

ditujukan kepada orang lain (Chaer, 2009:187). Kalimat imperatif adalah kalimat 

yang meminta pendengar atau pembaca melakukan suatu tindakan (Alwi, 

2003:353). Kalimat interogatif adalah kalimat yang mengharapkan adanya 

jawaban secara verbal (Chaer, 2009:198). Kalimat ekslamatif adalah kalimat 

untuk menyatakan emosi, seperti karena kagum, kaget, terkejut, takjub, heran, 

marah, sedih, gemas, kecewa, tidak suka, dan sebagainya (Tarmini, 2013:115). 

Kalimat sangat erat kaitannya dengan proses komunikasi. Proses komunikasi 

tersebut dapat terjadi juga pada saat pembelajaran, yaitu pada saat siswa 

melakukan percakapan. 

 

Dalam proses pembelajaran, terjadi komunikasi antara guru dengan siswa dan 

siswa dengan siswa. Proses komunikasi yang terjadi antara siswa dengan siswa 

dapat melibatkan tuturan-tuturan yang sangat bervariasi. Tuturan yang bervariasi  

tersebut dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia, dapat saja terjadi dalam 

kegiatan diskusi pada pembelajaran di kelas, terdapat pada Kompetensi Dasar 3.6 

Menelaah struktur dan aspek kebahasaan tentang cara melakukan sesuatu dan cara 

membuat (cara memainkan alat musik/ tarian daerah, cara membuat kuliner khas 

daerah, membuat cindera mata, dll) dari berbagai sumber yang dilihat, dibaca, dan 

didengar.  
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Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan diskusi pada 

pembelajaran di kelas VII SMP Negeri 23 Bandar Lampung, ditemukan adanya 

penggunaan kalimat yang tidak mudah dipahami, sehingga guru atau siswa 

sekelasnya terkadang belum memahami apa yang disampaikan oleh siswa 

tersebut. Siswa pun belum tepat menggunakan penggunaan kalimat berdasarkan 

makna untuk berkomunikasi saat kegiatan diskusi pada pembelajaran 

berlangsung. 

 

Berikut ini adalah contoh pentingnya memperhatikan jenis kalimat yang berfokus 

pada penggunaan kalimat berdasarkan makna yang digunakan oleh siswa dalam 

kegiatan diskusi pada pembelajaran yang sedang berlangsung. 

1) Bahan-bahannya adalahtahu, roti, minyak goreng,kenceng, temen 

kenceng.(Dt-08/Dek-06) 

2) Sogumi, bu.(Dt-125/Dek-96) 

Pada kalimat (1) yang dijelaskan oleh siswa adalah kalimat yang tidak mudah 

dipahami karena kata “temen kenceng” tidak semua orang paham atau mengerti 

makna kata dari siswa tersebut. Kemudian pada kalimat (2) yang dijelaskan oleh 

siswa adalah kalimat yang tidak mudah dipahami karena kalimat tersebut 

mengandung singkatan kata “sogumi” diartikan sebagai singkatan sosis gulung 

mie yang tidak semua orang paham atau mengerti makna kata dari siswa tersebut. 

 

Penggunaan kalimat berdasarkan makna, penting dikuasai oleh siswauntuk 

memperkaya pengetahuan mengenai berbagai makna dalam sebuah kalimat. 

Penggunaan kalimat berdasarkan makna yang digunakan siswa dalam kegiatan 

diskusi pada pembelajaran Bahasa Indonesia sangat bervariasi.  
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Siswa sering menggunakan kalimat yang tidak mudah dipahami maknanya. Hal 

itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan siswa dalam berkomunikasi dengan 

menggunakan penggunaan kalimat yang baik dan benar. Selain itu, berkomunikasi 

tidak hanya menggunakan penggunaan kalimat berdasarkan maknanya saja. Hal 

tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia, yakni siswa 

mengenal dan mengetahui macam-macam variasi kalimat dan ungkapan untuk 

menyatakan fikiran, pesan, dan perasaan yang sama (Depdikbud, 1994:2). 

 

Dalam penelitian skripsi sebelumnya, terdapat penelitian tentang penggunaan 

kalimat yang dilakukan oleh Nurbaiti (2016) dalam judul “Penggunaan Kalimat 

Oleh Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran di Kelas VIII SMP Negeri 1 

Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Tahun Pelajaran 2016/2017” meneliti 

tentang struktur kalimat berdasarkan bentuk sintaksis dan kelengkapan unsur, 

adapun kesamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti kalimat berdasarkan bentuk 

sintaksis. Selain itu perbedaannya juga terletak antara lain: (1) Jika peneliti 

terdahulu menggunakan subjek penelitian siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi 

Agung, maka peneliti sekarang menggunakan subjek penelitian siswa kelas VII 

SMP Negeri 23 Bandar Lampung,(2) jika peneliti terdahulu menggunakan 

kurikulum KTSP, maka peneliti saat ini menggunakan Kurikulum 2013, (3) jika 

peneliti terdahulu mengkaji bentuk sintaksis dan kelengkapan unsur, maka peneliti 

sekarang mengkaji penggunaan kalimat berdasarkan makna. Hasil penelitian 

analisis struktur kalimat peneliti terdahulu mengenai kalimat yang berdasarkan 

bentuk sintaksis, lebih dominan ditemukan adalah kalimat yang bermakna 

deklaratif, sedangkan struktur kalimat berdasarkan kelengkapan unsur yang lebih 

dominan ditemukan adalah kalimat tak lengkap. 
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Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penggunaan kalimat 

berdasarkan makna penting untuk diteliti. Dengan demikian, judul penelitian ini 

ialah “Penggunaan Kalimat Berdasarkan Makna dalam Kegiatan Diskusi pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII SMP Negeri 23 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Bagaimanakah penggunaan kalimat berdasarkan makna oleh siswa dalam kegiatan 

diskusi pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas VII SMP Negeri 23 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2017/2018 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.  

Mendeskripsikan penggunaan kalimat berdasarkan makna yang digunakan oleh 

siswa dalam kegiatan diskusi pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas VII 

SMP Negeri 23 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis pada bidang 

kebahasaan khususnya dalam kegiatan diskusi. 
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a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yaitu pemakaian 

kalimat secara lisan dapat menambah pengetahuan mengenai tata bahasa 

khususnya pada kalimat serta referensi penelitian di bidang kebahasaan dalam 

kajian penggunaan kalimat berdasarkan makna (komunikatifnya) yang 

digunakan oleh siswa dalam kegiatan diskusi pada pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas VII. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan gambaran bagi guru dan siswa dalam kegiatan diskusi, khususnya saat 

kegiatan diskusi pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

1. Bagi siswa, pemanfaatan penggunaan kalimat berdasarkan makna ini 

diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar mandiri dan mendorong 

siswa agar lebih termotivasi belajar ilmu bahasa mengenai penggunaan 

kalimat berdasarkan makna untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. 

2. Bagi guru, pemanfaatan penggunaan kalimat berdasarkan makna ini 

diharapkan dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam upaya 

pemaksimalan penggunaan kalimat oleh siswa dalam kegiatan diskusi 

untuk mencapai komunikasi yang baik dan benar nantinya. 

3. Sedangkan bagi pembelajaran di sekolah, pemanfaatan penggunaan 

kalimat berdasarkan makna ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkaitan 

dengan ilmu bahasa penggunaan kalimat berdasarkan makna untuk 

berkomunikasi dengan baik dan benar. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII yang sedang mengikuti kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas VII SMP N 23 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Objek penelitian ini adalah kalimat yang digunakan oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas VII SMP N 23 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2017/2018 pada semester genap. 

3. Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 23 Bandar Lampung. 

4. Analisis kalimat yang digunakan siswa meliputi: 

1) Penggunaan Kalimat berdasarkan Makna 

a. Kalimat deklaratif 

b. Kalimat imperatif 

c. Kalimat interogatif 

d. Kalimat ekslamatif 

5. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2018. 

Pada penelitian ini peneliti membatasi penggunaan kalimat siswa hanya pada jenis 

kalimat berdasarkan maknanya saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

 

2.1 Pengertian Sintaksis 

  

Kata sintaksis berasal dari kata Yunani, yaitu sun (dengan) dan tattein 

(menempatkan). Jadi, secara etimologis kata sintaksis berarti menempatkan 

bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat (Pateda, 1988:85). 

Sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk 

beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa (Ramlan dalam Pateda 1988:87). 

Sintaksis merupakan kajian tentang pola-pola dimana kata dikombinasikan untuk 

membuat kalimat (Tarigan, 1983:3).  

 

Lubis (1985:260) menyatakan bahwa sintaksis atau ilmu tata kalimat di dalam 

membicarakan tata kalimat dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kata-kata itu disusun hingga merupakan kalimat;  

2. Hubungan atau fungsi kata dengan / terhadap kata dan kelompok kata dalam 

kalimat; 

3. Hubungan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. 
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Sintaksis ialah penyelidikan tentang cara menyusun kata-kata sehingga 

merupakan suatu kumpulan dan cara-cara bagaimana timbulnya kumpulan kata-

kata itu dalam kalimat dan tipe-tipe kalimat yang dapat dibeda-bedakan dalam 

macam-macam bahasa menyatakan bahwa sintaksis adalah menjelaskan 

bagaimana kata-kata disusun membentuk kalimat. 

 

Sintaksis bersama-sama dengan morfologi merupakan bagian dari tatabahasa atau 

gramatika. Jika dalam morfologi dibicarakan tentang morfem, kata, dan 

pembentukan kata, maka dalam sintaksis dibicarakan tentang frasa, klausa, 

kalimat sebagai kesatuan-kesatuan sistemisnya. Satuan frasa terdiri atas unsur-

unsur yang berupa kata, satuan klausa terdiri atas unsur-unsur yang berupa frasa, 

dan satuan kalimat terdiri atas unsur-unsur yang berupa klausa. 

 

Ramlan (1987:21) menyatakan bahwa sintaksis ialah bagan atau cabang dari ilmu 

bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Satuan 

wacana terdiri dari unsur-unsur yang berupa klausa, satuan klausa terdiri atas 

unsur-unsur yang berupa frasa, dan satuan frasa terdiri atas unsur-unsur yang 

berupa kata. 

 

 

2.1.1 Alat-Alat Sintaksis 

  

Selain berusaha menerangkan pola-pola yang mendasari satuan-satuan sintaksis 

dan bagian-bagian yang membentuk satuan-satuan itu sendiri, sintaksis juga 

membicarakan alat-alat sintaksis yang menghubungkan bagian-bagian yang 

membentuknya dan menunjukkan makna gramatikal di antara unsur-unsur 

pembentuknya. 
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Dalam proses komunikasi makna gramatikal suatu ujaran sangat penting. Makna 

satuan-satuan sintaksis bukan  sekedar atas dasar makna kata yang membentuknya 

melainkan struktur intonasi dan kata-kata tugas atau sarana ikut berperan dalam 

penentuan makna gramatikal. Misalnya penerjemahan /pretty girls/ tidaklah 

menjadi cantik gadis-gadis, melainkan gadis-gadis cantik. Dengan kata lain, 

pemahaman satuan-satuan sintaksis dalam ujaran tidaklah cukup hanya 

mengetahui makna-makna setiap kata yang membangun tetapi aspek lain yang 

merupakan alat-alat sintaksis perlu diperhitungkan (Koentjono, 1982) dan 

(Kridalaksana, 1989) menyebutkan empat jenis alat sintaksis. Keempat alat 

sintaksis itu terdiri dari urutan kata, bentuk kata, kata tugas, dan intonasi.  

 

 

2.1.2 Satuan Sintaksis 

  

Secara hirearkial dibedakan adanya lima macam satuan sintaksis, yaitu kata, frasa, 

klausa, kalimat, dan wacana (Chaer, 2009:37). 

 

Wacana 

Kalimat 

Klausa 

Frasa 

Kata 

 

 

Maksudnya, kata merupakan satuan terkecil yang membentuk frasa, lalu frasa 

membentuk klausa, klausa membentuk kalimat, dan kalimat membentuk wacana. 

Jadi, kalau kata merupakan satuan terkecil, maka wacana merupakan satuan 

terbesar. 
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2.1.2.1 Kata 

 

Secara gramatikal kata mempunyai dua satuan. Sebagai satuan terbesar dalam 

tataran morfologi dan sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis. Sebagai 

satuan terbesar dalam tataran morfologi, kata dari bentuk dasar (yang dapat 

berupa morfem dasar terikat maupun bebas atau gabungan morfem) melalui 

proses morfologi afiksasi, reduplikasi, atau komposisi (Chaer, 2009:39).  

Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata dibedakan atas tujuh macam, sebagai 

berikut. 

1. Kata Benda (Nomina) 

Kata benda atau nomina adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda, 

bentuk benda itu sendiri dapat bersifat abstrak atau konkret. Dalam bahasa 

Indonesia kata benda (nomina) terdiri dari beberapa jenis, sedangkan dari proses 

pembentukannya kata benda terdiri dari dua jenis, yaitu: 

a) Kata benda (nomina) dasar: 

Kata benda dasar atau nomina dasar ialah kata-kata yang secara konkret 

menunjukkan identitas suatu benda, adapun contohnya. 

- Buku 

- Meja 

- Kursi, dll 

b) Kata benda (nomina) turunan 

Nomina turunan atau kata benda turunan ialah jenis kata benda yang terbentuk 

karena proses afiksasi sebuah kata dengan kata atau afiks. Proses 

pembentukan ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu. 

- Verba + (- an) contoh: Makanan. 



13 
 

- (Pe-) + Verba contoh: Pelukis. 

- (Pe-) + Adjektiva contoh: Pemarah. 

- (Per-) + Nomina + (-an) contoh: Perbudakan. 

 

2. Kata Kerja (Verba) 

Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Kata 

kerja dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a) Kata kerja transitif 

Kata kerja transitif ialah kata kerja yang selalu di ikuti unsur subjek. 

Dilihat dari segi bentuknya kata kerja transitif dapat dibagi menjadi dua 

bentuk yaitu: Kata kerja transitif berimbuhan dan Kata kerja transitif tak 

berimbuhan. 

b) Kata kerja intranstif 

Kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak memerlukan 

pelengkap. Seperti kata tidur untuk contoh kalimat: Saya tidur, pada 

kalimat tersebut kata tidur yang berposisi sebagai predikat (P) tidak lagi 

diminta menerangkan untuk menjelaskan kalimatnya karena kalimat itu 

sudah jelas. 

Di dalam bahasa Indonesia ada dua dasar pembentukan verba, yaitu dasar yang 

tanpa afiks tetapi telah mandiri karena telah memiliki makna, dan bentuk dasar 

yang berafiks atau turunan. Dari bentuk verba ini dapat dibedakan menjadi: 

- Verba dasar bebas 

- Verba turunan  
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3. Kata Sifat (Adjektifa) 

Kata sifat ialah kelompok kata yang menjelaskan atau mengubah kata benda atau 

kata ganti menjadi lebih spesifik, karena kata sifat mampu menerangkan kuantitas 

dan kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti. 

 

4. Kata Ganti (Pronomina) 

Kelompok kata ini dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang 

dibendakan. Kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi enam bentuk, yaitu: 

- Kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama tunggal (aku, saya), kata 

ganti orang pertama jamak (kami, kita), kata ganti orang kedua tunggal 

(kamu, anda), kata ganti orang ketiga tunggal (dia, beliau), kata ganti 

orang ketiga jamak (mereka). 

- Kata ganti kepemilikan,yaitu kata ganti menyampaikan kepemilikan 

(buku kamu/bukumu). 

- Kata ganti penunjuk, yaitu kata ganti yang dipakai menunjuk tempat atau 

benda (di sini, di sana). 

- Kata ganti penguhubung, yaitu kata ganti mrnghubungkan anak kalimat 

dan induk kalimat (yang, tempat, waktu). 

- Kaa ganti tanya, yaitu kata ganti untuk bertanya. 

- Kata ganti tak tentu, yaitu kata ganti digunakan untuk menunjuk atau 

mengantikan suatu benda atau orang. 
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5. Kata Keterangan (Adverbia) 

Kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata 

kerja,, kata sifat, dan kata bilangan bahkan mampu memberikan keterangan 

pada seluruh kalimat. Contoh :  

- Kata keterangan tempat (di sini, di situ) 

- Kata keterangan waktu (sekarang, nanti) 

- Kata keterangan alat (dengan tongkat, dengan motor) 

- Kata keterangan syarat (jikalau, seandainya) 

- Kata keterangan sebab (sebab, karena). 

 

6. Kata Bilangan (Numeralia) 

Kat bilangan ialah jenis kelompok kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, 

urutan sesuatu yang dibendakan. Contoh: 

- Kata bilangan tentu (satu, dua, dst) 

- Kata bilangan tak tentu (semua, beberapa, dst) 

- Kata bilangan pisahan (setiap, masing-masing, dst) 

- Kata bilangan himpunan (berpuluh-puluh, berjuta-juta, dst) 

- Kata bilangan pecahan (separuh, setengan, dst) 

- Kata bilangan giliran (pertama, kedua, dst) 

 

7. Kata tugas 

Kata tugas ialah kata yang memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti 

leksikal. Kata tugas memiliki fungsi sebagai perubah kalimat yang minim hingga 

menjadi kalimat transformasi. Contoh kata-katanya seperti: dengan, telah, dan 

tetapi, dst. 
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2.1.2.2 Frasa 

  

Gorys Keraf (1984:138) menyatakan bahwa frasa adalah suatu konstruksi yang 

terdiri dari dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan. Ramlan 

(1987:151) mengemukakan bahwa frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari 

dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Chaer 

(2009:39) menyatakan bahwa frasa dibentuk dari dua buah kata atau lebih dan 

mengisi salah satu fungsi sintaksis. Selanjutnya, Jos Daniel Parera (1991:32) 

menyatakan pula bahwa frasa adalah suatu konstruksi yang dapat dibentuk oleh 

dua kata atau lebih, baik sebuah pola dasar kalimat atau pun tidak. Contoh: 

Semut berteriak minta tolong di air 

S P Pel K 

 

Kalimat di atas terdiri dari frasa yang hanya mengisi salah satu fungsi sintaksis. 

Setiap frasa tidak melampaui batas fungsi klausa atau dapat dikatakan frasa itu 

bersifat nonpredikatif. 

 

 

2.1.2.3 Klausa 

  

Klausa merupakan sebuah konstruksi ketatabahasaan yang dapat dikembangkan 

menjadi kalimat. Dengan demikian, klausa dapat pula dikatakan sebagai kalimat 

dasar. Kalimat dasar merupakan kalimat deklaratif yang memiliki struktur 

predikasi. Stocwell dan Lapoliwa (1989:39) menyatakan kalimat dasar itu adalah 

kalimat yang memenuhi kondisi sebagai berikut: 

1. kalimat itu hanya memunyai satu verba; 

2. kalimat itu tidak mengandung unsur yang dihubungkan oleh konjungsi dengan 

unsur lain; 
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3. subjek, objek dan predikat kalimat dasar memunyai spesifikasi minimal; dan 

4. kalimat dasar tidak mengandung operator sekunder seperti negasi, perintah, 

pertanyaa, dan modalitas.Perhatikan contoh kalimat berikut. 

1. a) Dani melihat orang itu 

b) Dani pergi melihat orang itu. 

2. a) Dani makan. 

b) Dani dan Andi makan. 

3. a) Orang itu bekerja di bank. 

b) Orang gemuk itu bekerja di bank. 

 

Kalimat 1a, 2a, dan 3a termasuk kalimat dasar sedangkan kalimat 1b, 2b, dan 3b 

termasuk kalimat derivasi.  

 

M. Ramlan (1987) menyatakan bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri 

atas subjek dan predikat baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan maupun 

tidak. Unsur subjek dan predikat merupakan unsur-unsur yang selalu ada dalam 

kalimat dasar. Gorys Keraf (1984:138) menyatakan bahwa klausa adalah suatu 

konstruksi yang didalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung hubungan 

fungsional.  

 

Chaer (2009:41) menyatakan bahwa klausa merupakan satuan sintaksis yang 

berada di atas satuan frasa dan di bawah satuan kalimat, berupa runtunan kata-kata 

berkontruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa 

kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai 

subjek, objek dan sebagainya. 
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2.1.2.4 Kalimat 

 

Bloomfield (dalam Parera, 1991:3) menyatakan bahwa bentuk maksimum dalam 

setiap ujaran adalah sebuah kalimat. Oleh karena itu kalimat adalah suatu bentuk 

yang bukan merupakan bagian dari kontruksi yang lebih besar. Kalimat dilihat 

dari segi bentuknya dapat dirumuskan sebagai kontruksi sintaksis terbesar yang 

terdiri atas dua kata atau lebihl Hubungan struktural antara kata dengan kata, atau 

kelompok kata dan kelompok kata yang lain, berbeda-beda (Alwi dkk, 2000:312). 

 

Menurut Robert Lado (dalam Parera, 1991:8) unit terkecil dari ekspresi yang 

lengkap adalah kalimat bukan kata.  

Kata tidak dapat menjadi ekspresi yang lengkap dan penuh jika ia menjadi kalimat 

sendiri (Lubis, 1985:134) memberikan definisi kalimat sebagai berikut: 

1. sebuah bentuk ketatabahasaan yang maksimal yang tidak merupakan bagian 

dari bentuk ketatabahasaan yang lebih besar dan mempunyai ciri kesenyapan 

final yang menunjukkan bentuk itu berakhir adalah sebuah kalimat; 

2. kalimat ialah ucapan bahasa yang memunyai arti penuh dan turunnya suar 

menjadi cirinya sebagai batas keseluruhannya; 

3. kalimat ialah susunan kata-kata yang menyatakan satu buah pikiran atau 

maksud; 

4. kalimat ialah pendapat yang dilahirkan dalam bahasa, baik berupa satu kata 

atau lebih, yang patuh kepada sistem bahasa yang bersangkutan seperti telah 

ditetapkan oleh masyrakat bahasa; 

5. kalimat ialah satuan kumpulan-kumpulan kata-kata yang terkecil mengandung 

susunan pikiran yang lengkap; 
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6. kalimat ialah satu bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, 

sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap; 

7. kalimat adalah kumpulan kata-kata yang berisi sebuah subjek dan predikat dan 

mengekspresikan pikiran yang lengkap). 

 

Cahyono (1995:177) mendefinisikan kalimat sebagai bagian terkecil ujaran atau 

teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud 

lisan kalimat diiringi oleh alunan titi nada disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi 

selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau 

asimilasi bunyi.  

Dalam wujud tulisan huruf latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda titik, tanya tanya, atau tanda seru dan sementara itu 

disertakan pula di dalamnya berbagai tanda baca. 

 

Sutan Takdir Alisyahbana (dalam Mansoer Pateda, 1988:87) menyatakan bahwa 

kalimat ialah satuan kumpulan kata yang terkecil yang mengandung pikiran 

lengkap. Sedangkan menurut Zainuddin (1992:59) kalimat adalah kesatuan ujaran 

yang terkecil, berintonasi, dan mengandung pikiran lengkap serta didukung 

dengan situasi. 

Dengan demikian, kalimat mengandung ciri-ciri: 

a. kata atau susunan kata; 

b. intonasi; 

c. makna atau arti (mengandung pikiran lengkap); dan 

d. situasi (saat mengungkapkan ujaran dan ikut mendukung suatu ujaran). 
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Berdasarkan pendapat Tarigan (1985:5) mendefinisikan kalimat sebagai satuan 

bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi 

akhir dan terdiri dari klausa. Pendapat lain mengatakan, kalimat adalah satuan 

gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik dan 

turun (Ramlan, 1987:6). 

 

Kalimat dapat dibagi menurut bentuk dan maknanya atau nilai komunikatifnya 

(Cahyono, 1995:182). Menurut bentuknya kalimat ada yang tunggal dan ada yang 

majemuk. Dari segi maknanya (nilai komunikatifnya) kalimat terbagi menjadi 

kalimat deklaratif, kalimat interogatif, kalimat imperatif, dan kalimat ekslamatif. 

Sedangkan berdasarkan kelengkapan unsur dapat dibedakan menjadi kalimat 

lengkap dan tak lengkap (Alwi, 2003:337). 

 

 

2.2 Kalimat Deklaratif  

 

Kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya menyampaikan pernyataan yang 

ditujukan pada orang lain. Kalimat deklaratif ini tidak memerlukan jawaban baik 

secara lisan maupun tindakan (Chaer, 2009: 187). Kalimat deklaratif ini dibangun 

oleh sebuah klausa, dua buah klausa, tiga buah klausa, atau juga lebih; atau dalam 

wujud kalimat sederhana, kalimat rapatan, kalimat luas setara, kalimat luas 

bertingkat, maupun kalimat luas kompleks; sesuai dengan besarnya atau luasnya 

isi pernyataan yang ingin disampaikan. 

 

Kalimat deklaratif dalam bahasa Indonesia mengandung maksud memberitakan 

sesuatu kepada si mitra tutur. Sesuatu yang diberitakan kepada mitra tutur itu, 

lazimnya, merupakan pengungkapan suatu peristiwa atau suatu kejadian.  
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Kalimat deklaratif dalam bahasa Indonesia dapat merupakan tuturan langsung dan 

dapat pula merupakan tuturan tidak langsung (Rahardi, 2005:74).. 

 

Kalimat deklaratif juga dikenal dengan kalimat berita dalam buku bahasa tata 

baku bahasa Indonesia, secara formal, dibandingkan dengan kalimat lainnya, tidak 

bermaknah khusus.  

Dalam pemakaian bahasa, bentuk kalimat deklaratifnya umumnya digunakan oleh 

pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan sehingga isinya merupakan 

berita berita bagi pendengan atau pembacanya (Alwi, 2003: 353-354).  

Misalnya pada contoh berikut ini. 

1. Tadi pagi ada tabrakan motor di dekat Monas. 

2. Saya lihat ada bus masuk Ciliwung tadi pagi. 

3. Saya ngeri lihat tabrakan antara PPD dan sedan Fiat tadi pagi. 

Dari beberapa contoh di atas ada perbedaan bentuk aktif, pasif, dan sebagainya. 

Akan tetapi, dilihat dari segi komunikasinya ketiga contoh di atas merupakan 

kalimat berita. Dapat disimpulkan berita dapat berupa apa saja, asalkan diakhiri 

dengan tanda titik. Dalam bentuk lisan kalimat berita berakhir dengan nada turun 

(Alwi, 2003:353). 

 

Dilihat dari maksud penggunaannya, kalimat deklaratif ini dibedakan atas yang: 

1. hanya untuk menyampaikan informasi berkenaan dengan alam sekitar atau 

pengalaman penutur; 

2. untuk menyatakan keputusan atau penilaian; 

3. untuk menyatakan perjanjian, peringatan, nasihat, dan sebagainya; 
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4. untuk menyatakan ucapan selamat atas suatu keberhasilan atau ucapan prihatin 

atas suatu kemalangan; 

5. untuk memberi penjelasan, keterangan, atau perincian kepada seseorang 

(Chaer, 2009:188). 

 

 

2.3 Kalimat Imperatif 

 

Kalimat imperatif adalah kalimat yang meminta pendengar atau pembaca 

melakukan suatu tindakan. Perintah atau suruhan dan permintaan jika ditinjau dari 

isinya, dapat diperinci menjadi enam golongan, antara lain (Alwi, 2003: 353). 

1. kalimat perintah atau suruhan biasa jika pembicara menyuruh lawan bicaranya 

berbuat sesuatu. 

2. kalimat perintah halus jika pembicara tampaknya tidak memerintah lagi, tetapi 

menyuruh mencoba atau mempersilakan lawan bicara sudi berbuat sesuatu. 

3. kalimat permohonan jika pembicara, demi kepentingannya, meminta lawan 

bicara berbuat sesuatu. 

4. kalimat ajakan atau harapan jika pembicara mengajak atau berharap lawan 

bicara berbuat sesuatu. 

5. kalimat larangan atau perintah negatif, jika pembicara menyuruh agar jangan 

dilakukan sesuatu. 

6. kalimat pembiaran jika pembicara meminta agar jangan dilarang.  
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Ciri formal kalimat imperatif adalah sebagai berikut: 

1. intonasi yang ditandai nada rendah di akhir tuturan; 

2. pemakaian partikel penegas, penghalus, dan kata tugas ajakan, harapan, 

permohonan, dan larangan; susunan inverse sehingga urutannya menjadi tidak 

selalu terungkap predikat-subjek jika diperlukan; dan 

3. pelaku tindakan tidak selalu terungkap. 

 

 

Wujud kalimat imperatif adalah sebagai berikut: 

1. kalimat yang terdiri atas predikat verbal dasar atau adjektiva, ataupun frasa 

preposisional saja yang sifatnya taktransitif. 

2. kalimat lengkap yang berpredikat verbal taktransitif atau transitif. 

3. kalimat yang dimarkahi oleh berbagai kata tugas modalitas kalimat. Kalimat 

imperatif dapat dibedakan menjadi 1) kalimat imperatif taktransitif; 2) kalimat 

imperatif transitif; 3) kalimat imperatif halus; 4) kalimat imperatif permintaan; 

5) kalimat imperatif ajakan atau harapan; 6) kalimat imperatif larangan; dan 7) 

kalimat imperatif pembiaran. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1) Kalimat imperatif taktransitif dibentuk dari kalimat deklaratif 

(taktransitif) yang dapat berpredikat verba dasar, frasa adjektival, frasa 

verbal yang berprefiks ber- atau meng- ataupun frasa preposisional. 

Perhatikan contoh. 

a) Masuk! 

b) Engkau masuk. (kalimat yang dilengkapi kata panggilan vokatif)  
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Kalimat imperatif tak transitif yang dijabarkan dari kalimat deklaratif 

yang verba predikatnya berawalan ber- dan meng- dapat dilihat pada 

contoh. 

a) Kamu berlibur ke tempat pamanmu! 

b) Berliburlah ke tempat pamanmu! 

Kalimat imperatif tak transitif yang diturunkan dari kalimat deklaratif 

yang predikatnya frasa preposisional.  

Perhatikan contoh di bawah ini. 

a) Engkau ke sini! 

b) Kesinilah! 

2) Kalimat imperatif transitif merupakan kalimat imperatif yang 

berpredikat verba transitif mirip dengan kontruksi kalimat deklaratif 

pasif. Petunjuk bahwa verba kalimat dapat dianggap berbentuk pasif 

ialah kenyataan bahwa lawan bicaranya dalam kalimat deklaratif 

berfungsi sebagai subjek, pelaku menjadi pelengkap pelaku, sedangkan 

objek sasaran dalam kalimat deklaratif menjadi subjek sasaran dalam 

kalimat imperatif. Berikut ini contoh kalimat a) merupakan kalimat 

berita atau deklaratif, sedangkan b) merupakan kalimat perintah. 

a) Engkau mencari kegiatan apa saja. 

b) Carilah kegiatan apa saja. 

3) Kalimat imperatif halus, selain bentuk pasif, bahasa Indonesia juga 

memiliki sejumlah kata yang digunakan untuk menghaluskan isi 

kalimat imperatif. Kata tersebut seperti tolong, coba, silahkan, sudilah, 

dan kiranya sering dipakai untuk menghaluskan permintaan. Contoh: 
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a) Tolong motor saya bawa ke bengkel. 

b) Cobalah panggil Kepala Sekolah. 

c) Silahkan isi buku tamu itu. 

d) Sudilah ibu mengunjungi dagangan kami. 

e) Pembatalan itu kiranya dapat dipertimbangkan lagi. 

4) Kalimat imperatif permintaan ini juga digunakan untuk melengkapi 

permintaan.  

Kata seperti itu di tandai oleh kata minta atau mohon. Subjek pelaku 

kalimat imperatif permintaan ialah pembicara yang sering tidak 

dimunculkan. Perhatikan contoh berikut. 

a) Minta perhatian, saudara-saudara! 

b) Mohon surat ini ditindak lanjuti! 

5) Kalimat imperatif ajakan atau harapan, di dalamnya terdapat ajakan 

atau harapan tergolong kalimat yang didahului kata ayo(lah), mari(lah), 

harap, dan hendaknya. Perhatikan contoh berikut. 

a) Ayolah, ikut! 

b) Mari kita bernyanyi. 

c) Harap antri dengan benar! 

d) Hendaknya ikuti sarannya tadi. 

6) Kalimat imperatif larangan dengan adanya kata jangan(lah). Misalnya 

seperti pada contoh. 

a) Jangan (kamu) turun. 

b) Janganlah kamu ikuti sikap jeleknya. 
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7) Kalimat imperatif pembiaran, kalimat ini dapat ditandai dengan kata 

biae(lah) atau biarkan(lah). Sebetulnya dapat diartikan bahwa kalimat 

itu menyuruh membiarkan supaya sesuatu terjadi atau berlangsung. 

Dalam perkembangannya kemudian pembiaran berarti minta izin agar 

sesuatu jangan dihalangi. Perhatikan contoh: 

a) Biarlah saya tenangkan diri dahulu, kamu jangan khawatir. 

b) Biarkanlah saya yang menyelesaikan semuanya. 

 

 

2.4 Kalimat Interogatif 

 

Menurut isinya (Alisjahbana, 1983:79) pertanyaan itu adalah suatu ucapan 

seseorang kepada sesorang, menyatakan bahwa yang bertanya itu tiada tahu, dan 

ingin (minta, menyuruh, memerintah) diberitahu tentang yang tiada diketahuinya 

itu. Kalimat tanya adalah salah satu dari klasifikasi kalimat yang dibentuk untuk 

memancing responsi yang berupa jawaban (Tarigan, 1983:11). Kalimat tanya 

digunakan pembicara untuk meminta informasi kepada pendengar. 

 

Zainuddin (1992:72) menyatakan bahwa kalimat tanya ialah kalimat berorientasi 

tanya yang yang isinya menyatakan atau menanyakan sesuatu yang ingin 

diketahui. Dalam bahasa Indonesia kalimat interogatif ditandai kah, apa, 

bagaimana (Kridalaksana, 1993:93).  

 

Kalimat tanya (Alwi dkk, 2003:57) secara formal ditandai oleg kehadiran kata 

tanya seperti apa, siapa, berapa, kapan, dan bagaimana dengan atau tanpa partikel 

–kah sebagai penegas.  



27 
 

Kalimat interogatif diakhiri dengan tanda tanya (?) pada bahasa tulis dan pada 

bahasa lisannya dengan suara naik, terutama jika tidak ada kata tanya atau suara 

turun. Bentuk kalimat interogatif biasanya digunakan untuk meminta (1) jawaban 

ya atau tidak, atau (2) informasi mengenai sesuatu atau seseorang lawan bicara 

atau pembaca. 

 

Halim (dalam Tarmini, 2008) menyinggung perihal interogatif yang dikaitkan 

dengan intonasi. Halim mengemukakan bahwa kalimat interogatif merupakan 

kalimat interogatif yang bergantung dengan jenis jawaban yang dikehendaki atau 

yang diharapkan.  

Ada dua tipe jawaban, pertama, jawaban yang menghendaki orang yang 

diinteroagatif menjawab ya atau tidak  dan kedua, jawaban yang dikehendaki 

orang yang diinterogatif menjawab dengan pamaparan berupa informasi yang 

diinterogatifkan. 

 

Kalimat interogatif berjawab ya-tidak dalam bahasa Indonesia dihasilkan melalui 

salah satu dari tiga cara: (1) dengan menggunakan indikator kata interogatif apa 

dengan atau tanpa sufiks interogatif –kah; (2) dengan menggunakan interogatif –

kah; dan (3) dengan menggunakan intonasi. Selanjutnya tipe kalimat interogatif 

kedua memerlukan penggunaan kata interogatif apa, siapa, di mana, berupa, 

kapan, dan sebagainya bergantung kepada masalahnya untuk mencari informasi 

baru. Halim mengemukakan bahwa kata interogatif ini mengisi gatra sebutan 

kalimat yang bersangkutan. 
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Selanjutnya, Lapoliwa (dalam Tarmini, 2008) berpendapat bahwa kalimat 

interogatif berdasarkan tujuan komunikatifnya dibedakan menjadi dua tipe 

kalimat interogatif, yaitu (1) kalimat interogatif informatif dan (2) kalimat 

interogatif konfirmatoris. Jenis  kalimat interogatif informatif menuntut pendengar 

memberikan informasi kepada pembicara, sedangkan jenis kalimat interogatif 

konfirmatoris menuntut pendengar supaya menyatakan setuju atau tidak setuju 

mengenai sesuatu (hal yang diungkapkan oleh kalimat tersebut). 

 

Kridalaksana dalam Tarmini (2008) berpendapat bahwa interogatif merupakan 

bentuk verba atau tipe kalimat yang dipergunakan untuk mengungkapkan 

perinterogatifan. Kridalaksana menyinggung perihal interogatif sehubungan 

dengan pembahasannya mengenai kelas kafa dalam bahasa Indonesia. Interogatif 

adalah kategori dalam kalimat interogatif yang berfungsi menggantikan sesuatu 

yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengkukuhkan apa yang telah diketahui 

oleh pembicara. Kridalaksana membagi interogativa menjadi tiga bagian, yaitu 

interogativa dasar; interogativa turunan, dan interogativa terikat. Interogativa 

dasar, seperti apa, bila, bukan, kapan, mana, masa,; interogativa turunan, seperti 

apabila, apakah, apaan, apa-apaan, bagaimana, bagaimanakah, berapa, betapa, 

bilamana, bilakah, bukankah, dengan apa, di mana, ke mana, manakah, kenapa, 

mengapa, ngapain, siapa, yang mana, makasan; dan interogativa terikat, seperti –

kah dan –tah. 
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Moeliono & Dardjowodjojo (dalam Tarmini 2008) mengemukakan bahwa kalimat 

interogatif adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. 

Demikian halnya, Djajasudarma (1999:39) mengemukakan bahwa makna kalimat 

diwujudkan dari tanggapan pendengar atau pembaca kalimat tersebut dan 

dikemukakan pula bahwa bentuk interogatif biasanya digunakan untuk meminta 

(1) jawaban ya/tidak dan (2) informasi sesuatu atau seseorang dari kawan bicara 

atau pembaca. 

 

Dengan demikian, pakar bahasa Indonesia umumnya membagi interogatif menjadi 

dua bentuk, yaitu (1) bentuk kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan 

perinterogatifan dengan jawaban ya/ tidak dan  (2) bentuk kalimat yang digunakan 

untuk mengungkapkan perinterogatifan dengan jawaban berupa informasi. 

 

Kunjana R. Rahardi (2005) menyatakan bahwa kalimat interogatif adalah kalimat 

yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada si mitra tutur. Dengan 

perkataan lain, apabila seseorang penutur bermaksud mengetahui jawaban 

terhadap suatu hal atau suatu keadaan, penutur akan bertutur dengan 

menggunakan kalimat interogatif kepada si mitra tutur. 

 

Kunjana membedakan kalimat interogatif menjadi dua, yakni (1) kalimat 

interogatif total dan (2) kalimat interogatif parsial. Kalimat interogatif total 

dimaksudkan untuk menanyakan keseluruhan informasi yang terdapat dalam 

perinterogatifan. Lazimnya, kalimat interogatif total itu menanyakan kesetujuan 

atau ketidaksetujuan mitra tutur. Dengan perkataan lain, kalimat interogatif total 

menuntut dua kemungkinan tanggapan, yakni tanggapan mengiyakan (ya atau 

sudah) dan tanggapan menidakkan (tidak, bukan, atau belum). 
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Adapun kalimat interogatif parsial adalah kalimat interogatif yang dimaksudkan 

untuk menanyakan sebagian informasi yang terkandung di dalam pernyataan. 

Kalimat interogatif jenis ini, lazimnya, mempergunakan kata interogatif yang 

jenis dan macamnya ditentukan berdasarkan sifat objek yang dimaksudkan dalam 

kalimat interogatif parsial itu.  

 

Apabila kalimat interogatif parsial itu dimaksudkan untuk menanyakan orang atau 

hal yang “diorangkan”, kata interogatif yang digunakan adalah salah satu dari kata 

interogatif berikut: siapa, dari siapa, untuk siapa atau kepada siapa. Kalimat 

interogatif parsial yang menanyakan benda, hewa, dan tumbuhan dapat 

menggunakan salah satu dari kata interogatif berikut: apa, dari apa, untuk apa, 

atau dengan apa. 

Sedangkan interogatif parsial yang menanyakan tempat menanyakan waktu 

digunakan kata interogatif bila, bilamana, atau kapan, sedangkan untuk 

menanyakan suatu perbuatan digunakan kata interogatif mengapa. Berapa 

digunakan untuk menanyakan bilangan, sedangkan kenapa digunakan untuk 

menanyakan sebab. Kedua macam kalimat interogatif yang disebutkan di depan 

dapat dilihat pada contoh kalimat di data (108) dan (143) berikut. 

108. “Bu, apa ini gambarnya mie?” (Dt-108/Int-09/TL) 

143. “Siapa bawa pena?” (Dt-143/Int-15/TL) 

Perinterogatifan (108) dapat dianggap sebagai kalimat interogatif total karena 

tuturan itu tidak mengharapkan jawaban yang hanya menanyakan sebagian dari 

kalimat interogatif itu, melainkan menanyakan isi tuturan secara keseluruhan.  
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Sebaliknya, perinterogatifan (143) mengharapkan jawaban yang hanya merupakan 

bagian dari kalimat interogatif. Oleh karena itu, kalimat interogatif yang demikian 

disebut dengan kalimat interogatif parsial. 

 

Berikut ini adalah bagan tipe interogatif yang dapat dikemukakan berdasarkan 

pendapat pakar bahasa Indonesia. 

 

Bagan 2.1. Jenis-jenis Kalimat Interogatif 

 

Tipe Interogatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kalimat Interogatif yang meminta pengakuan jawaban 

Jenis kalimat ini dibentuk dengan cara memberikan intonasi tanya pada sebuah 

kalimat. Biasanya bentuk kalimat ini sudah berisi sebuah jawaban atau kalimat 

tanya yang memberikan kepastian, pilihan, dan juga penawaran. 

Contoh: 

- Apa kamu sudah makan? 

- Apa kamu mencintainya? 

Kalimat Interogati yang 

meminta pengakuan 

jawaban 

Kalimat Interogatif yang 

meminta jawaban kata 

tanya 

Kalimat Interogatif yang 

meminta jawaban berupa 

pendapat 

Kalimat Interogatif yang 

meminta jawaban berupa 

alasan 
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2. Kalimat interogatif yang meminta jawaban kata tanya 

Kalimat yang berisi kata tanya seperti apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan 

lain sebagainya. 

Contoh: 

- Apa makanan kesukaanmu? 

- Siapa yang pergi bersama Ayah? 

3. Kalimat interogatif yang meminta jawaban berupa alasan 

Pada kalimat interogatif ini cenderung menggunakan kata mengapa dan kenapa. 

Contoh: 

- Mengapa kamu terlambat sekolah? 

- Kenapa kamu tidak sekolah? 

4. Kalimat interogatif yang meminta jawaban berupa pendapat 

Pada kalimat interogatif ini cenderung menggunakan kata tanya bagaimana. 

Contohnya: 

- Bagaimana cara kamu bisa mendapatkan nilai ujian tertinggi? 

- Bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi? 

 

 

2.5 Kalimat Ekslamatif 

 

Kalimat ekslamatif adalah kalimat yang dimaksudkan untuk menyakatakan rasa 

kagum. Karena kalimat ekslamatif menggambarkan suatu keadaan yang 

mengundang kekaguman, biasanya, kalimat ini disusun dari kalimat deklaratif 

yang berpredikat adjektiva.  
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Ketentuan-ketentuan berikut dapat digunakan untuk membentuk tuturan 

ekslamatif; (1) susunan kalimat dibuat inversi, (2) partikel –nya melekat pada 

predikat yang diletakkan di depan subjek, (3) kata seru alangkah dan bukan main 

diletakkan di posisi terdepan (Rahardi, 2005:85). 

 

Kalimat ekslamatif, yang juga dikenal dengan nama kalimat seruan, secara formal 

ditandai oleh kata alangkah, betapa, atau bukan main pada kalimat berpredikat 

adjektival. Kalimat seruan digunakan untuk menyatakan emosi atau perasaan 

batin yang biasanya terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, rasa terkejut, marah, 

kagum, gemas, kecewa, sedih, cemas, takut, tidak suka, benci, ibah, dan 

sebagainya. Kalimat seruan dibentuk dengan menggunakan kata seru ditambah 

dengan klausa yang menyatakan isi perasaaan itu disertai dengan intonasi tertentu 

(Chaer, 1998:360). 

 

Kalimat ekslamatif ini, yang juga dinamakan kalimat interjeksi untuk menyatakan 

perasaan kagum atau heran. Cara pembentukan kalimat ekslamatif dari kalimat 

deklaratif mengikuti langkah berikut: 

1. balikkan urutan unsur kalimat dari S-P menjadi P-S; 

2. tambahkan partikel –nya pada (adjektiva) P; 

3. tambahkan kata (seru) alangkah, bukan main, atau betapa di muka P jika 

dianggap perlu. 

Contoh: Peraturan mereka bebas. 

a) Peraturan mereka bebas. (kaidah 1) 

b) Bebasnya peraturan mereka! (kaidah 2) 
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i. Alangkah bebasnya peraturan mereka! (kaidah 3) 

ii. Bukan main bebasnya peraturan mereka! 

iii. Betapa bebasnya peraturan mereka! 

 

Dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh kalimat ekslamatif (b) dari 

kalimat deklaratif (a) pada contoh-contoh berikut. 

a. Pandangannya revolusioner. 

b. (Alangkah/ Bukan main/ Betapa) revolusionernya pandangannya! (Alwi, 

2003: 362) 

 

 

2.6 Diskusi  

  

2.6.1 Pengertian Diskusi 

 

Diskusi berasal dari bahasa latin yaitu discutio/discusium yang artinya bertukar 

pikiran. Diskusi merupakan kegiatan bertukar pikiran antara dua orang atau lebih 

tentang suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyanto, 2003: 3). 

Diskusi pada dasarnya adalah suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, 

baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar, dengan tujuan untuk 

mengedepankan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai 

suatu masalah (Tarigan, 1985: 7). 

 

Diskusi merupakan suatu proses berpikir bersama untuk memahami suatu masalah 

dan menemukan sebabnya (Yustinah, 2008: 108). Sejalan dengan pendapat diatas, 

Parera (1988: 183) mengemukakan bahwa diskusi merupakan satu bentuk 

pembicaraan secara teratur dan terarah.  
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Diskusi adalah salah satu metode pembelajaran agar siswa dapat berbagi 

pengetahuan, pandangan, dan keterampilan. Tujuan diskusi adalah untuk 

mengekplorasi pendapat atau pandangan yang berbeda dan untuk mengidentifikasi 

berbagai kemungkinan (Arsjad dan Mukti, 1988: 40). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa diskusi adalah 

suatu pembicaraan yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk menyelesaikan 

sebuah masalah. 

 

 

2.6.2 Keunggulan dan Kelemahan Diskusi 

 

Arsjad dan Mukti (1988: 40), mengemukakan keunggulan diskusi antara lain 

sebagai berikut: 

1. diskusi lebih melatih siswa atau mahasiswa berpikir secara logis karena dalam 

diskusi ada proses adu argumentasi. 

2. argumen yang dikemukakan mendapat penilaian dari anggota yang lain, 

sehingga hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir memecahkan suatu 

masalah. 

3. umpan balik dapat diterima secara langsung, sehingga hal ini dapat 

memperbaiki cara berbicara si pembicara, baik yang menyangkut faktor 

kebahasaan maupun non kebahasaan. 

4. peserta yang pasif dapat dirangsang supaya aktif berbicara oleh moderator 

atau peserta lain. 

5. para peserta diskusi turut memberikan saran, turut mempertimbangkan 

gagasan yang berbeda-beda, dan turut merumuskan persetujuan bersama tanpa 

emosi untuk menang sendiri. 



36 
 

Wahab (1996: 323) mengemukakan kelemahan diskusi antara lain sebagai berikut. 

1. Tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. 

2. Peserta mendapat informasi yang terbatas. 

3. Diskusi mudah terjerumus. 

4. Membutuhkan pemimpin yang terampil  

5. Mungkin dikuasai orang-orang yang suka bicara. 

6. Dapat memboroskan waktu. 

 

 

2.6.3 Manfaat Diskusi 

 

Diskusi memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan sikap demokrasi. 

2. Pengujian sikap toleransi. 

3. Pengembangan kebebasan pribadi. 

4. Pengembangan lahiran berpikir. 

5. Penambahan pengetahuan dan pengalaman. 

 

Parera (1988: 184) mengemukakan bentuk-bentuk diskusi sebagai berikut. 

1. Yang terbatas : konferensi, komisi, wawancara, brainstorming. 

2. Yang terbuka/umum : debat, forum, seminar, panel, simposium, diskusi 

kelompok, mimbar (wawancara TV atau radio). 
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2.6.4 Tujuan Diskusi 

 

Tujuan diskusi dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal sebagai berikut. 

1. Tujuan dan kebutuhan logis 

Diskusi menjadi tempat konsultasi untuk menambah pengetahuan, mendapat 

informasi, meluaskan pengalaman, dan meminta pandangan. Di samping itu, 

diskusi menjadi temoat koordinasi karena adanya kontak dan komunikasi. 

2. Tujuan dan kebutuhan manusia 

Diskusi menjadi tempat untuk mendapatkan pengakuan/penghargaan, 

menampilkan kelompok atau individu, menyakan partisipasi, memberikan dan 

mendapat informasi serta menunjukkan interaksi. 

3. Tujuan dan kebutuhan diskusi itu sendiri 

Disusi menjadi tempat tukar menukar informasi, tempat mempertajam 

pengertian dan pendapat, tempat konsultasi dan pengunggahan pendapat, 

tempat menyiasati, menganalisi, menyelesaikan masalah, meberikan motivasi 

dan keyakinan, mengembangkan kerja sama dan meramalkan partisipasi. 

 

Unsur-unsur dalam diskusi Parera (1988: 184) menyatakan diskusi memiliki 

beberapa unsur sebagai berikut. 

1. Unsur manusia yaitu moderator, pembicara, dan pendengar/peserta diskusi. 

2. Unsur materi yaitu tema atau topik pembicaraan. 

3. Unsur fasilitas yaitu ruangan, tempat duduk, alat-alat tulis. 

 

Proses berpikir dalam diskusi. Diskusi adalah kegiatan berbicara dan 

mengeluarkan pendapat, maka jelaslah ada tuntutan kemampuan dan keterampilan 

yang harus dimiliki yaitu sebagai berikut. 
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1. Kemampuan mengutarakan pendapat dengan bahasa. 

2. Kemampuan mengutarakan pendapat secara analisis, logis, dan kreatif. 

 

 

2.6.5 Langkah dalam Berdiskusi 

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan diskusi kelompok, 

yaitu sebagaimana yang diuraikan oleh Karo (1998: 27) sebagai berikut. 

1. Guru mengemukakan masalah yang didiskusikan, apa tujuan masalah itu 

didiskusikan dan garis besar dalam pemecahan masalah, 

2. Para peserta didik (di bawah pimpinan guru) membentuk kelompok-kelompok 

diskusi, 

3. Para peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk menyelesaikan 

tugasnya, 

4. Kelompok-kelompok diskusi melaporkan hasil yang telah dicapainya 

(presentasi perkelompok), hasil-hasil yang telah dilaporkan itu ditanggapi atau 

dinyatakan oleh anggota dari kelompok lain, 

5. Peserta didik mencatat hasil diskusi. 

 

2.6.5 Kesantunan Berdiskusi 

 

Di dalam diskusi terdapat ketentuan yang harus dipatuhi. Peraturan itu 

menyangkut tata krama, dan lazimnya disebut santun diskusi. Ada beberapa hal 

yang merupakan santun diskusi, yakni sebagai berikut. 
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1. Seorang moderator tidak boleh memihak, dan harus bertindak adil pada setiap 

peserta. 

2. Seorang moderator tidak boleh menguasai seluruh jalannya diskusi, dan harus 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta. 

3. Sikap peserta diskusi harus dapat menghargai pesrta lain 

berbicara/berpendapat, sehingga tidak memotong pembicaraan , sekalipun 

kurang sependapat dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain. 

4. Setiap peserta harus mematuhi tata tertib diskusi dan mengendalikan 

pembicaraannya sehingga pembicaraannya relevan dengan topik yang 

didiskusikan dan tidak melenceng dari tema atau tujuan diskusi. 

5. Setiap peserta diskusi harus patuh pada moderator sehingga ia berbicara 

setelah diperbolehkan oleh moderator. 

6. Jika peserta diskusi kurang sependapat dengan pendapat peserta lain, ia tidak 

boleh menolak secara kasar. Jika keberatan pada pendapat peseta lain, 

disampaikan dengan kata-kata yang halus, sopan, dan tidak menyakiti hati, 

serta memberikan argumentasi yang logis dan meyakinkan. 

7. Setiap peserta harus berlapang dada dalam menerima hasil diskusi. 

 

Kegiatan diskusi akan berjalan baik dan lancar jika peserta diskusi mengetahui 

tata cara diskusi dan tugas-tugasnya sebagai peserta.  

 

Tarigan (2009: 46) menguraikan tugas-tugas peserta diskusi sebagai berikut. 

1. Turut mengambil bagian dalam diskusi. 

2. Berbicaralah hanya kalau ketua mempersilakan kita. 

3. Berbicaralah dengan tepat dan tegas. 
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4. Kita harus dapat menunjang pernyataan-pernyataan kita dengan fakta-fakta, 

contoh-contoh, atau pendapat-pendapat para ahli. 

5. Ikutilah dengan seksama dan penuh perhatian terhadap diskusi yang sedang 

berlangsung. 

6. Dengarkanlah dengan penuh perhatian. 

7. Bertindaklah dengan sopan santun dan bijaksana. 

 

Di samping ada sikap-sikap untuk menyukseskan diskusi, tentu saja ada sikap-

sikap yang dapat menghambat jalannya sebuah diskusi. Sikap-sikap yang dapat 

menghambat diskusi dan dapat mengurangi kesantunan dalam diskusi yaitu 

sebagai berikut. 

1. Sikap agresif dan reaksioner. 

2. Sikap menutup diri, takut mengeluarkan pendapat. 

3. Terlalu banyak bicara, bicara berbelit-belit atau bicara berbisik-bisik dengan 

teman di samping. 

4. Menunjukkan sikap acuh tak acuh (Parera, 1988: 188). 

 

 

2.7 Pembelajaran Bahasa di SMP 

 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan bagian dari pendidikan. 

Oleh karena itu, agar suatu proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, 

maka diperlukan komponen-komponen pembelajaran yang saling berkaitan. 

Komponen-komponen pembelajaran itu antara lain tujuan pembelajaran, strategi 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, 

pendidik, dan peserta didik. 
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Suatu proses pembelajaran, tentunya terdapat rumusan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dari pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran 

merupakan salah satu komponen yang penting dalam suatu proses pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran ditentukan dapat dicapai melalui penggunaan komponen-

komponen pembelajaran yang saling berkaitan. Tujuan pembelajaran bahasa 

secara umum adalah agar dapat berkomunikasi dengan lancar, sehingga di dalam 

komunikasi diperlukan adanya komunikasi yang sesuai agar tujuan dari 

komunikasi itu sendiri dapat sampai dan diterima dengan baik oleh mitra tuturnya. 

 

Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik dituntut untuk mampu menentukan 

metode yang tepat dalam pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran adalah diskusi. Metode diskusi 

adalah metode pembelajaran yang mengahadapkan siswa pada suatu 

permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu 

permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan 

siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. 

 

Kurikulum 2013 saat ini tengah dijalankan di Indonesia adalah sebuah kurikulum 

yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Pada 

pembelajarannya siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi, 

dan presentasi serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi.  

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran 

makin kuat dengan dicanangkannya penambahan jam belajar untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia pada setiap jenjang mulai SD, SMP, dan SMA/SMK.  
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Dengan kata lain, peran bahasa menjadi dominan, yaitu sebagai salur 

mengantarkan kandungan materi dari semua sumber kompetensi kepada peserta 

didik.  

 

Untuk mengantarkan kandungan materi dari semua sumber kompetensi dilakukan 

dengan menempatkan bahasa sebagai penghela mata pelajaran-mata pelajaran 

lain, yakni kandungan materi mata pelajaran lain dijadikan sebagai konteks dalam 

penggunaan jenis teks sesuai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Melalui 

pembelajaran tematik integratif dan perumusan kompetensi inti, sebagai pengikat 

semua kompetensi dasar, pemaduan ini akan dapat dengan mudah direalisasikan. 

Dengan cara ini pula, pembelajaran Bahasa Indonesia dapat dibuat menjadi 

kontekstual. 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulisan.  

Keberhasilan pembelajaran bahasa sangat ditunjang oleh tujuan pembelajaran. 

Secara umum tujuan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut. 

1. Siswa menghargai dan bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan (nasional) dan bahasa negara. 

2. Siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, 

keperluan, dan keadaan. 

3. Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan intelektual, kematangan emosional, dan sosial. 
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Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun tulisan. 

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara. 

3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan. 

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial. 

5. Meningkatkan dan memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, dan 

pengetahuan kemampuan berbahasa. 

 

Tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia, yakni guna mendidik peserta didik 

agar memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 

dengan etika yang berlaku, baik sacara lisan maupun tulisan sesuai dengan materi 

yang diangkat peneliti untuk bahan penelitian. Objek penelitian ini berhubungan 

dengan pola-pola kalimat dalam kegiatan diskusi pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas VII SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Dengan kata lain, 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Kalimat Berdasarkan 

Makna dalam Kegiatan Diskusi pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas VII 

SMP Negeri 23 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”.  

Berdasarkan judul tersebut, peneliti melakukan pengecekan terhadap penggunaan 

kalimat siswa ke dalam silabus Kurikulum 2013. 
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Kompetensi Inti (KI) mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal peserta didik menggambarkan penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan bahasa. Dalam silabus Kurikulum 2013 jenjang SMP kelas VII 

Semester 2 dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.6 menelaah struktur dan aspek 

kebahasaan tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat (cara memainkan 

alat musik/ tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cindera 

mata, dll) dari berbagai sumber yang dilihat, dibaca dan didengar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

  

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh 

subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 

secara liolistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Moleong, 2011:6). Penulis mendeskripsikan penggunaan kalimat 

berdasarkan makna yang digunakan siswa kelas VII dalam kegiatan diskusi pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 23 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2017/2018. 

 

 

3.2 Sumber Data dan Data 

  

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kalimat siswa kelas VII D, VII E, dan 

VII F ketika proses diskusi berlangsung pada pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMP Negeri 23 Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018. 
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2. Data 

Data dalam penelitian ini adalah penggunaan kalimat berdasarkan makna 

(kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interogatif, kalimat ekslamatif). 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Teknik SBLC (Simak Bebas Libat Cakap) 

Pada teknik ini, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan 

percakapan. Peneliti hanya memperhatikan dan mendengarkan tuturan-

tuturan dalam kegiatan diskus pada pembelajaran bahasa Indonesia. 

2. Teknik Catat 

Peneliti melakukan pencatatan pada kartu data yang segera dilanjutkan 

dengan klasifikasi data yang telah diperoleh (dicatat). Pencatatan data 

ini merupakan salah satu cara memudahkan peneliti untuk 

menganalisis dan mengolah data. Alasannya, peneliti dapat 

menghasilkan data yang baik salah satunya dengan membaca 

berulang-ulang data yang telah diperolehnya (Mahsun, 2007:93). 

3. Teknik Observasi 

Kedua teknik di atas ( teknik SBLC dan teknik Catat), masing-masing 

dapat disejajarkan dengan metode observasi dan metode pengamatan 

untuk penyediaan data. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan 

cara mengamati penggunaan bahasa Indonesia pada percakapan yang 

terdapat dalam kegiatan diskusi. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

 

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:18). Analisis dilakukan secara 

bersamaan yang mencakup tiga kegiatan yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, 

dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi). Analisis data seperti ini dinamai 

dengan analisis data model alir.  

 

 

3.4.1 Komponen-Komponen Analisis data: Model Alir 

a) Analisis data model alir diawali dengan data yang muncul berupa deskripsi 

kata-kata atau rangkaian kata. Data dapat juga berupa rangkaian kalimat yang 

jelas, bukan rangkaian angka.  

b) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan yang tertulis saat penelitian. Reduksi data berlangsung secara 

terus-menerus selama penelitian. Reduksi tidak terpisahkan dari analisis. 

Penulis memilih data yang sesuai dengan indikator yang telah dibuat. 

c) Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data pada penelitian, yaitu mendeskripsikan pola-pola kalimat pada 

kegiatan diskusi pada pembelajaran Bahasa Indonesia oleh murid kelas VII di 

SMP Negeri 23 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018.  

Penarikan kesimpulan disusun berdasarkan pola-pola induktif selama 

penelitian berlangsung dan data yang perlu diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya.  
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Penganalisisan data yang mengacu pada sebuah model interaktif (Miles dan 

Huberman, 1992:23) membedakan kegiatan analisis menjadi empat tahap, 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Tahap-tahap tersebut dapat dipahami melalui tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 

Tahap Masa Pengumpulan Data dan Model Alir 

 

No Tahap Analisis Keterangan 

1. Pengumpulan Data Proses ini diawali dengan data yang 

muncul berupa deskripsi kata-kata 

atau rangkaian kata, dapat juga 

berupa rangkaian kalimat yang jelas, 

bukan rangkaian angka. Dilakukan 

dengan observasi terhadap rekaman 

yang sudah dituangkan dalam bentuk 

tulisan yang akan dianalisis. 

2. Reduksi Data Reduksi data dapat diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi kata 

kasar yang muncul dari catatan-

catatan dari rekaman dan tertulis saat 

penelitian.  
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No Tahap Analisis Keterangan 

Reduksi data berlangsung secara 

terus-menerus selama penelitian.  

Reduksi tidak terpisahkan dari 

analisis. Penulis memilih data yang 

sesuai dengan indikator yang telah 

dibuat. 

3. Penyajian Data Penyajian data merupakan 

sekumpulan informasi yang tersusun 

dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data 

pada pada penelitian, yaitu 

mendeskripsikan bentuk kalimat yang 

terdapat dalam kalimat guru. 

4. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan disusun 

berdasarkan pola-pola induktif 

selama penelitian berlangsung dan 

data yang perlu diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya. 
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Selanjutnya, untuk analisis data pola-pola kalimat yang dipakai siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia dikelas VII SMP Negeri 23 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2017/2018 diperlukan indikator sebagai pedoman penganalisisan. 

Pedoman analisis ini meliputi jenis kalimat berdasarkan bentuk dan kelengkapan 

unsur deskriptornya dapat dilihat pada tabel 3.2.  

Indikator penganalisisan yang digunakan mengacu pada teori Alwi. Indikator jenis 

kalimat tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2. Indikator tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

 

Tabel 3.2. 

Indikator Jenis Kalimat Berdasarkan Makna 

 

No Indikator Deskriptor 

Menurut Penggunaan Kalimat Berdasarkan Makna 

1. Deklaratif Kalimat yang isinya menyampaikan 

pernyataan yang ditujukan pada 

orang lain. Kalimat deklaratif ini 

tidak memerlukan jawaban, baik 

secara lisan maupun tidak. 

2. Interogatif Kalimat yang isinya mengharapkan 

adanya jawaban herbal. Jawaban ini 

dapat berupa pengakuan keterangan, 

alasan atau pendapat dari pihak 

pendengar atau pembaca. 
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No Indikator Deskriptor 

3. Imperatif  Kalimat yang isinya meminta 

pendengar atau pembaca melakukan 

suatu tindakan bisa berupa perintah 

atau suruhan dan permintaan. 

4. Ekslamatif  Kalimat yang isinya merupakan 

kalimat seruan. Kalimat seru secara 

formal ditandai oleh kata alangkah, 

betapa, atau bukan main pada 

kalimat berpredikat adjektival. 

Kalimat ekslamatif ini yang juga 

dinamakan kalimat interjeksi biasa 

digunakan untuk menyatakan 

perasaan kagum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, penggunaan kalimat  

berdasarkan makna oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas VII SMP Negeri 23 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 terdapat 

penggunaan kalimat berdasarkan makna. Adapun pemaparan jenis kalimat 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan kalimat yang digunakan oleh siswa 

dalam kegiatan diskusi pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas dapat 

dipaparkan berdasarkan makna. Penulis mengkaji dengan mengumpulkan data-

data penggunaan kalimat yang berfokus berdasarkan makna yang ada pada 

kalimat oleh siswa dalam kegiatan diskusi pada pembelajaran bahasa Indonesia di 

kelas tersebut, selanjutnya penulis mendeskripsikan penggunaan kalimat 

berdasarkan makna.  

 

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan penggunaan kalimat berdasarkan 

makna, yakni kalimat deklaratif, interogatif, imperatif (kalimat imperatif 

taktransitif, kalimat imperatif transitif, kalimat imperatif halus, kalimat imperatif 

permintaan, kalimat imperatif ajakan atau harapan, kalimat imperatif larangan, 

kalimat imperatif pembiaran) dan kalimat ekslamatif.  
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Penggunaan kalimat berdasarkan maknanya yang sering digunakan oleh siswa 

dalam kegiatan diskusi pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas adalah 

kalimat deklaratif karena isi kegiatan diskusi pada saat pembelajaran Bahasa 

Indonesia tersebut berlangsung menyampaikan suatu pernyataan atau informasi 

baik langsung maupun tidak langsung. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap penggunaan kalimat oleh siswa dalam 

kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas VII SMP Negeri 23 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2017/2018, peneliti menyarankan sebagai berikut. 

1. Bagi siswa, penggunaan kalimat berdasarkan makna (komunikatifnya) pada 

kegiatan diskusi perlu dtingkatkan baik dalam kegiatan di sekolah maupun di 

masyrakat agar siswa dapat berkomunikasi secara lancar sehingga tujuan 

komunikasi yang dilakukan dapat tercapai. 

2. Bagi guru, dengan adanya penelitian ini guru bahasa Indonesia mengetahui 

kajian sintaksis yang dapat dimasukan ke dalam kurikulum pelajaran bahasa 

Indonesia pada keterampilan berbicara khususnya kegiatan diskusi. 

3. Sedangkan bagi pembelajaran di sekolah, pemanfaatan penggunaan kalimat 

berdasarkan makna dalam kegiatan diskusi dapat dijadikan  masukan pada 

pelaksanaan pembelajaran kelas yang lebih aktif. 
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