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OLEH: 

RIANA SEPTA DEWI 
 
 
 

Masalah dalam penelitian ini ialah pola kalimat dalam berita utama koran 

Lampung Post edisi November tahun 2021 dan implikasinya terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Tujuan dalam penelitian ini ialah 

mendeskripsikan pola kalimat dalam berita utama koran Lampung Post edisi 

November tahun 2021 dan implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia 

di SMP. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah koran Lampung Post edisi November 

tahun 2021. Data dalam penelitian ini ialah kutipan-kutipan dalam kalimat utama 

yang mengandung pola kalimat dalam koran Lampung Post edisi November tahun 

2021.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa bentuk variasi pola kalimat yang 

terdapat dalam berita utama Koran Lampung Post, antara lain S-P sebanyak 2 

kalimat, S-P-O sebanyak 4 kalimat, S-P-O-Ket sebanyak 11, S-P-O-Pel sebanyak 

11, S-P-O-Ket-Pel sebanyak 4 kalimat, S-P-Ket sebanyak 1 kalimat, S-P-Ket-Pel 

sebanyak tiga kalimat, S-P-Pel sebanyak 2 kalimat, Pel-S-P-Ket sebanyak 2 

kalimat, S-P-O-Ket-S-P-O sebanyak 1 kalimat, Ket-S-P-O sebanyak 1 kalimat, 

Ket-S-P-O-Ket sebanyak 1 kalimat, Ket-S-P-Pel sebanyak 2 kalimat, P-S-P-S-P-

Ket sebanyak 1 kalimat, dan S-P-O-S-P-O-Ket sebanyak 1 kalimat. Penelitian ini 

dapat diimplikasikan ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP dengan 

Kompetensi Dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita 

(membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan dibaca.  

 

Kata Kunci: pola kalimat, berita utama, lampung post, pembelajaran 
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MOTO 

 

ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن  َنا اإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ََحََلْتُه أُمُّ َوِفَصالُُه ِف َوَوصَّي ْ
(٤١َعاَمْْيِ َأِن اْشُكْر ِل َوِلَواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصرُي )  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-

bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 

dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.” 

(Qs. Luqman : 14) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa secara umum dapat dilihat sebagai alat komunikasi yang bersifat 

universal.Bahasa juga menjadi salah satu alat untuk mengungkapkan ide, gagasan, 

pikiran, keinginan, dan perasaan kita. Hal ini pun sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Pateda (2008:10) bahasa adalah ucapan pikiran, kemauan, dan 

perasaan manusia yang bersistem yang dihasilkan oleh alat bicara dan digunakan 

untuk berkomunikasi, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 

edisi V) bahasa sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Artinya, bahasa 

bersifat manasuka berdasarkan kemauan dan perasaan manusia. Jadi, bahasa 

merupakan alat komunikasi sekaligus alat pemersatu bangsa.  

 

Bahasa dapat dikatakan baik, jika bahasa dapat komunikatif antara pembicara dan 

pendengar. Komunikasi adalah kunci keberhasilan berinteraksi dalam kehidupan 

sehari-hari. Apabila komunikasi berjalan dengan efektif, maka informasi yang 

disampaikanpun akan berjalan lancar sehingga dapat mempercepat suatu proses 

penyelesaian pekerjaan. Sebaliknya, jika komunikasi terhambat, arus 

informasipun tersendat, dan akibatnya tentu akan membuat suatu pekerjaan juga 

terlambat diselesaikan.  
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Seperti yang diketahui bahwa bahasa Indonesia mempunyai bermacam ragam. 

Ragam bahasa menurut sarananya lazim dibagi atas ragam lisan dan ragam tulis. 

Ragam lisan adalah variasi bahasa yang menggunakan media utama berupa bunyi 

ujaran untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sedangkan ragam 

tulis/tulisan adalah variasi bahasa yang menggunakan huruf dan tanda baca (unsur 

bahasa yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan atau penggunaan huruf). 

Ragam tulis ini biasanya digunakan dalam penulisan makalah, paper, surat berita, 

majalah dan koran.  

 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih koran sebagai aspek kajian yang ingin 

diteliti. Dalam koran digunakan bahasa tulis untuk menyampaikan gagasannya. 

Dengan menggunakan bahasa tulis artinya penulis tidak berhubungan langsung 

dengan pembaca. Bahasa yang digunakan dalam koran harus terang dan jelas, 

lebih eksplisit karena dalam bahasa tulis tidak dapat disertai oleh gerak isyarat, 

pandangan atau anggukan sebagai tanda penegasan di pihak penulis atau 

pemahaman di pihak pembaca. Kalimat dalam ragam tulis harus lebih cermat 

sifatnya. Fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek, dan hubungan di 

antara fungsi itu masing-masing harus nyata. Bahasa dalam koran harus menaati 

kaidah tatabahasa baku Bahasa Indonesia.  

 

Penulisan sebuah kalimat ada yang diawali dengan subjek, ada yang diawali 

dengan predikat, dan ada yang diawali dengan keterangan. Ada juga kalimat yang 

bentuknya pendek dan ada kalimat yang panjang. Tulisan yang tidak 

mempergunakan pola serta variasi kalimat yang terus-menerus sama akan 

membuat suasana menjadi kaku dan monoton atau datar sehingga membaca 
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menjadi kegiatan yang membosankan. Oleh sebab itu, untuk menghindari suasana 

monoton dan rasa bosan, suatu paragraf dalam tulisan memerlukan struktur, dan 

jenis kalimat yang bervariasi. Kevariasian ini tidak kita temukan dalam kalimat 

atau pada kalimat-kalimat yang dianggap sebagai struktur bahasa yang berdiri 

sendiri.  

 

Ciri kevariasian akan diperoleh jika kalimat yang satu dibandingkan dengan 

kalimat yang lain. Salah Satu ciri bervariasinya suatu paragraf bisa dilihat dari 

struktur kalimat yang digunakan. Menurut Putrayasa, (2010:47) struktur kalimat 

adalah susunan konstituen kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, 

pelengkap, dan keterangan. Pola kalimat ini bukan harga mati sebuah komposisi 

kalimat, artinya kalimat tidak harus berpola subjek-predikat-objek. Kalimat bisa 

berpola subjek-predikat-keterangan. Dengan adanya variasi pola kalimat pembaca 

akan mengetahui bahwa kalimat tidak selalu menggunakan pola yang sama.  

 

Variasi pola kalimat ini penting dalam penyajian sebuah berita. Variasi pola 

kalimat pada sebuah berita dapat memikat pembaca untuk terus membaca tulisan 

tersebut sampai selesai. Variasi pola kalimat merupakan salah satu ciri kalimat 

yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, 

dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Kalimat dikatakan singkat 

karena hanya menggunakan unsur yang diperlukan saja, sedangkan kalimat 

dikatakan padat mengandung makna sarat dengan informasi yang terkandung di 

dalamnya. Kejelasan dalam kalimat ditandai dengan kejelasan struktur kalimat 

dan makna yang terkandung di dalamnya. 
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Kelengkapan dalam suatu kalimat mengandung makna kelengkapan struktur 

kalimat secara gramatikal dan kelengkapan konsep atau gagasan yang terkandung 

di dalam kalimat. Menurut Badudu, (1995:36) mengemukakan bahwa kalimat 

efektif ialah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau yang dirasakan 

oleh si pembicara dapat diterima dan dipahami oleh pendengar, sama benar apa 

yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembicara atau penulis. Jadi, kalimat itu 

harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur 

penting harus dimiliki setiap kalimat (subjek dan predikat) yang tepat dalam 

kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah jelas akan mudah dipahami oleh 

pembaca. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif.  

 

Jika dilihat dari segi bentuk, kalimat membentuk satu struktur atau pola yang 

terdiri atas unsur- unsur yang teratur. Kalimat yang polanya salah menurut tata 

bahasa, jelas tidak efektif dan sulit dipahami. Sehubung dengan itu, penelitian ini 

dilakukan untuk mengungkapkan pola kalimat yang terdapat di dalam berita 

utama koran Lampung Post edisi November 2021. Peneliti tertarik melakukan 

penelitian ini karena materi pola kalimat sangat penting untuk ajarkan ke siswa 

mengingat semakin baik dan lengkap pola kalimat, maka semakin jelas informasi 

yang dapat diterima oleh pembaca. Adapun alasan peneliti menganalisis surat 

kabar Lampung Post karena surat kabar tersebut sangat digemari oleh masyarakat. 

Berita yang disajikan pun sangat variatif dan penggunaan bahasanya mudah 

dipahami oleh pembaca. 
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Pembelajaran dalam K13 (kurikulum 2013) untuk SMP kelas VIII semester ganjil 

tercantum hal-hal yang berkaitan dengan pola kalimat dan berita, seperti dalam 

KD 3.1Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita (membanggakan dan memotivasi) 

yang didengar dn dibaca. Rincian indikator pencapaian kompetensi, antara lain 

menjelaskan pengertian unsur-unsur berita dan menemukan unsur-unsur berita. 

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pola kalimat sudah pernah dilakukan 

oleh R. Sofiani (2013) dan Endang Purwaningsih (2018). Kedua penelitian 

tersebut secara berturut-turut membahas tentang pola kalimat yang terdapat di 

dalam berita utama Lampung Post edisi Januari 2013 dan berita utama koran 

Tribun Lampung, sedangkan penelitian ini berfokus pada pola kalimat berita 

utama Lampung Post edisi November tahun 2021. Kelebihan penelitian ini 

dibandingkan penelitian sebelumnya terdapat di dalam objek kajiannya berupa 

pola kalimat yang dapat digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran di 

sekolah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pola Kalimat dalam Berita Utama Lampung Post Edisi November 

tahun 2021 dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pola kalimat dalam berita utama koran Lampung Post edisi 

November tahun 2021? 

2. Bagaimanakah implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SMP? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan pola kalimat dalam berita utama koran Lampung Post edisi 

November tahun 2021. 

2. Mengimplikasikannya dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dunia pendidikan dalam 

memperkaya khazanah kebahasaan (linguistik) perihal pola kalimat yang 

terdapat di dalam berita utama koran Lampung Post edisi November tahun 

2021 dan dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti lebih paham variasi 

pola kalimat yang terdapat dalam berita utama koran Lampung Post edisi 

November tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

masukan kepada pendidik untuk menambah referensi materi pola kalimat. 
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1.5 Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang pola kalimat dalam berita utama 

koran Lampung Post edisi November tahun 2021.  

2. Koran yang digunakan edisi November minggu pertama. 

3. Implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 

2.1 Pengertian Kalimat 

Menurut Widjono (2012:186) kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang 

merupakan kesatuan pikiran. Dalam bahasa lisan kalimat diawali dan diakhiri 

dengan kesenyapan, dan dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya, sedangkan menurut 

Lamuddin Finoza (2013) kalimat adalah bagian ujaran  tulisan yang mempunyai 

struktur minimal subjek (S) dan predikat (P), dan intonasi finalnya menunjukan 

bagian ujaran/tulisan itu sudah lengkap dengan makna (bernada berita, tanya, atau 

perintah).  

 

Kalimat disusun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frasa, dan/atau 

klausa. Jika merujuk pengertian diatas, unsur-unsur tersebut mempunyai fungsi 

dan pengertian tertentu yang sering disebut kalimat. Ada bagian yang tidak dapat 

dihilangkan, ada pula bagian yang dapat dihilangkan. Bagian yang tidak dapat 

dihilangkan itu, disebut kalimat inti, sedangkan bagian yang dapat dihilangkan 

disebut bukan kalimat inti. 
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Penetapan struktur minimal subjek dan predikat dalam hal ini menunjukkan 

kalimat bukanlah semata-mata gabungan atau rangkaian kata yang tidak 

mempunyai kesatuan bentuk. Lengkap dengan makna menunjukkan sebuah 

kalimat harus mengandung pokok pikiran yang lengap sebagai pengungkapan 

maksud penulis atau penuturannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kalimat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan pikiran atau 

gagasan kepada orang lain agar dapat dipahami dengan mudah. 

 

2.2 Jenis-Jenis Kalimat 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 175), kalimat dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis berdasarkan (a) jumlah klausa pembentuknya, (b) bentuk/fungsi 

isinya, (c) kelengkapan unsurnya, dan (d) susunan subjek predikatnya. 

1. Jenis Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausanya 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 175), berdasarkan jumlah klausa 

pembentuknya, kalimat dapat dibedakan atas dua macam, yaitu (1) kalimat 

tunggal, (2) kalimat majemuk. 

a. Kalimat Tunggal 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 176), kalimat tunggal adalalah kalimat 

yang mempunyai satu klausa. Karena klausanya yang tunggal itulah 

kalimatnya dinamai kalimat tunggal. Hal itu juga berarti hanya ada satu P di 

dalam kalimat tunggal. Seperti telah dijelaskan dimuka, unsur S dan P adalah 

penanda klausa yang wajib hadir dalam setiap kalimat. 
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Contoh kalimat tunggal: 

1. Kami mahasiswa Indonesia (kalimat nominal) 

     S                    P 

2. Jawaban anak pintar itu sangat cepat. (kalimat ajektival) 

S                            P 

3. Sapi-sapi sedang merumput. (kalimat verbal) 

S                    P 

4. Mobil orang kaya itu ada delapan. (kalimat numeral) 

S                          P 

Kalimat tunggal pada contoh 1-4 dapat dilengkapi atau diperluas menambah 

unsur O, Pel, dan Ket. Unsur S, O dapat pula diperluas lagi dengan 

memberinya keterangan. Jadi, kalimat tunggal tidak harus berupa kalimat 

pendek seperti kalimat pada contoh 1-4. Jika dalam sebuah kalimat jumlah 

klausanya tidak lagi tunggal alias sudah majemuk, maka kalimatnya pun 

berubah menjadi kalimat majemuk. 

 

b. Kalimat Majemuk 

Menurut Lamuddin Finoza (2013:177), kalimat majemuk adalah kalimat yang 

merupakan gabungan dua atau lebih kalimat tunggal. Hal itu berarti dalam 

kalimat majemuk terdapat lebih dari satu klausa. 

Contoh kalimat majemuk : 

Seorang manajerharus mempunyaiwawasan yang luas dan 

S                      P1                                O1 

Harus menjunjung tinggietika profesi. 

P2                           O2 

 

c. Kalimat Majemuk Setara 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 177-178), kalimat majemuk setara 

mempunyai ciri (1) terbentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal, (2) 

kedudukan tiap kalimat sederajat. Mengingak kalimat majemuk merupakan 



11 

 

gabungan dua kalimat atau lebih, sangatlah tepat dan memang memenuhi 

syarat jika kalimat-kalimat yang digabung itu disebut dengan istilah klausa. 

Contoh kalimat majemuk setara : 

1. Erni mengonsep surat itu, dan Rini mengetiknya. 

2. Muridnya kaya, tetapi ia sendiri miskin. 

3. Engkau tinggal disini, atau ikut dengan saya. 

4. Ia memarkir mobilnya dilantai tiga, lalu naik lift ke lantai tujuh. 

 

d. Kalimat Majemuk Bertingkat 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 178-179), telah diuraikan dalam butir 

2.4.1.2 kontruksi kalimat majemuk bertingkat berbeda dengan kalimat 

majemuk setara. Perbedaannya terletak pada derajat klausa pembentuknya 

yang tidak setara karena klausa kedua merupakan perluasan dari klausa 

pertama. Karena itu, konjungtor kalimat majemuk bertingkat berbeda dengan 

konjungtor kalimat majemuk setara. 

Contoh kalimat majemuk bertingkat : 

1. Aku memahaminya, sebagaimana ia memahamiku. 

2. Anda harus bekerja keras, agar berhasil. 

3. Dia datang, ketika kami sedang rapat. 

 

2. Jenis Kalimat Berdasarkan Fungsinya 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 180),kalimat dapat difungsikan untuk 

menyampaikan pokok pikiran secara lengkap dan jelas, misalnya memberi tahu, 

bertanya, menyeru tentang sesuatu. Kata dan frasa yang tatarannya berada 

dibawah kalimat yang memang dapat mengungkapkan makna, tetapi tidak dapat 

dipakai menyampaikan pokok pikiran secara tepat dan jelas, kecuali kata dan frasa 

itu sedang berperan sebagai kalimat. Mengingat kalimat dapat difungsikan untuk 

berbagai maksud, terasa perlu membuat penggolongannya.  
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Berdasarkan kategori sintaksisnya, dalam buku Hasan Alwi(2003: 

378),menjelaskanbahwa kalimat dibedakanatas empat macam, yaitu (1) kalimat 

berita (deklaratif), (2) kalimat tanya (introgatif), (3) kalimat perintah (imperatif),  

dan (4) kalimat seru (ekslamatif). 

1. Kalimat Berita 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 181), kalimat berita (deklaratif) adalah 

kalimat yang dipakai oleh penutur/penulis untuk memberitakan sesuatu. 

Variasi kalimat berita bersifat bebas, boleh inversi atau versi, aktif atau pasif, 

tunggal atau majemuk. Yang terpenting isinya pemberitaan. Pada bahasa lisan 

kalimat ini berintonasi menurun dan pada bahasa tulis kalimatnya bertanda 

baca akhir titik. 

Contoh : 

1. Pembagian beras gratis di kampungku dilakukan kemarin pagi. 

2. Perayaan HUT ke-71 Republik Indonesia berlangsung meriah. 

3. Diskusi ilmiah kemarin di kampus diwarnai oleh perdebatan seru. 

 

2. Kalimat Tanya 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 181), kalimat tanya (introgatif) adalah 

kalimat yang dipakai oleh penutur/penulis untuk memperoleh informasi atau 

reaksi atau jawaban yang diharapkan dari mitra komunikasinya. Pada bahasa 

lisan kalimat ini berintonasi akhir naik dan pada bahasa tulis kalimatnya 

diakhiri dengan tanda tanya. Selain hadirnya tanda tanya, dalam kalimat tanya 

sering pula hadir kata tanya apa(kah),bagaimana, di mana, kapan, siapa, yang 

mana. 
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Contoh : 

1. Apakah barang itu milik saudara? 

2. Kapan kakakmu berangkat ke Dubai? 

3. Kakakmu sudah diwisuda, bukan? 

 

4. Kalimat Perintah 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 182-183),kalimat perintah (imperatif) 

dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. 

Pada bahasa lisan kalimat berintonasi akhir menurun dan pada bahasa tulis 

kalimat ini diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik. Kalimat perintah dapat 

dipilah lagi menjadi kalimat beberapa sebagai berikut. 

a. Kalimat perintah halus : 

Tolonglah bawa sepeda motor ini ke bengkel. 

b. Kalimat perintah langsung : 

Pergilah kamu sekarang! 

c. Kalimat perintah larangan langsung : 

Kamu jangan pergi sekarang! 

d. Kalimat perintah larangan halus : 

Terima kasih karena Anda tidak merokok! 

e. Kalimat perintah permintaan : 

Minta perhatian, anak-anak! 

f. Kalimat perintah permohonan : 

Mohon hadiah ini bapak terima. 

g. Kalimat perintah ajakan dan harapan : 

Ayolah, kita belajar. 
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h. Kalimat perintah pembiaran : 

Biarlah dia menemani orang tuanya. 

5. Kalimat Seru 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 183),kalimat seru (ekslamatif) dipakai 

oleh penutur untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk 

kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Pada bahasa lisan 

kalimat ini berintonasi naik dan pada bahasa tulis ditandai dengan tanda seru 

atau tanda titik pada akhir kalimatnya. 

Contoh : 

1. Aduh, pegangan saya terlepas! 

2. Hai, ini dia orang yang kita cari! 

3. Wah, pintar benar anak ini! 

4. Alangkah besarnya pesawat terbang itu. 

 

6. Kalimat Tidak Lengkap (Kalimat Minor) 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 183-184), di dalam bahasa tulis, lebih-

lebih dalam bahsa lisan, kadang-kadang kalimat ditampilkan dengan unsur 

yang tidak lengkap. Hal itu terjadi dalam wacana pembicaraan yang 

konteksnya sudah diketahui oleh para pelaku. Kalimat yang tidak ber-P atau 

ber-S disebut kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. Lawannya, yaitu 

kalimat yang lengkap unsurnya, disebut kalimat mayor. Perhatikan kalimat 

minor dibawah ini. 

Mila : Ada siapa di dalam? 

Maya :Ibu. 

Mila : Apa ibu sudah tahu rencana kita?Maya : Belum. 
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Bentuk Ibu dan Belum dalam contoh (1) adalah kependekan dari kalimat 

lengkap Di dalam ada Ibu dan belum mengetahui rencana kita. Akan tetapi, 

tanpa diucapkan secara lengkap pun, Mila sudah memahami maksud Maya 

melalui kalimat minor yang Maya ucapkan.Kalimat tidak lengkap yang lain 

dapat muncul dalam petunjuk, slogan, ucapan/sapaan khas, dan grafiti.  

Berikut ini contohnya : 

a. Dilarang masuk. 

b. Awas! 

c. Angkat tangan! 

d. Selamat jalan. 

 

7. Kalimat Inversi 

Menurut Lamuddin Finoza (2013 : 184),kalimat inversi adalah kalimat yang 

P-nya mendahului S sehingga terbentuk pola P-S. Selain merupakan variasi 

dari pola S-P, ternyata kalimat inversi dapat memberi penekanan atau 

ketegasan makna tertentu. Memang kata atau frasa yang pertama muncul 

dalam tuturan bisa menjadi kata kunci yang mempengaruhi makna. 

Contoh : 

1. Menangispacarku karena sedihnya. 

P            S 

2. Berlariadik mengejar layangan putus. 

PS 

3. Ada enamsyarat kalimat efektif. 

P                        S 

Setelah membaca contoh kalimat inversi di atas, kesan makna yang timbul 

akan terasa berbeda jika dibandingkan dengan makna yang timbul dari 

kalimat versi (berpola S-P). Kata-kata dan frasa pada awal kalimat contoh 

diatas adalah P. Hal itu mengakibatkan kesan pertama yang melekat dalam 
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benak pembaca didominasi oleh makna P. Selanjutnya fokus perhatian utama 

pembaca terhadap makna akan tertuju pada makna P, bukan pada makna S. 

 

2.3 Unsur-Unsur Kalimat 

Menurut Lamudin Finoza (2013: ) unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang 

biasa disebut juga jabatan kata atau peran kata,yaitu 

subjek(s),predikat(p),objek(o),pelengkap (p), dan keterangan (ket). Dalam 

penulisan kalimat bahasa Indonesia yang baku sekurang-kurangnya terdiri atas 

dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang lain seperti objek, pelengkap, 

dan keterangan dapat wajib hadir,atau tidak wajib hadir dalam suatu kalimat. Pada 

penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan teori yang dikemukakan oleh Lamudin 

Finoza. Menurut Lamudin Finoza (2013: ) unsur-unsur dalam kalimat dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Subjek (s) 

Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pada 

pelaku,tokoh,sosok,sesuatu hal,atau suatu masalah yang menjadi pokok 

pembicaraan. Sebagian besar subjek diisi oleh kata benda/frasa nominal,kata 

kerja /frasa verbal,dan klausa. 

Contoh : 

1. Adik sedang membaca (S yang diisi kata benda/frasa nominal). 

2. Berjalan kaki dapat menyehatkan badan (S yang diisi kata 

kerja/frasa verbal). 

3. Gunung Semeru itu tinggi (S yang diisi kata benda/frasa nominal). 
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2. Predikat (p) 

Predikat adalah bagian kalimat yang memberi tahu melakukan perbuatan 

(action) apa S,yaitu pelaku/tokoh atau sosok di dalam suatu kalimat. Satuan 

bentuk pengisian predikat dapat berupa kata atau frasa namun sebagian besar 

berkelas verbal atau adjektiva,tetapi dapat juga numeral,nominalatau frasa 

nominal.Pemakaian kata adalah pada predikat biasa terdapat pada kalimat 

nominal. Predikat juga dapat dicari dengan rumus pertanyaan bagaimana, 

mengapa, ataupun diapakan.  

Contoh : 

1. Ibu sedang tidur siang (P yang diisi dengan kata kerja/frasa verbal). 

2. Soal ujian ini sulit sekali (P yang diisi dengan kata sifat/frasa 

adjektif). 

3. Karangan itu sangat bagus (P yang diisi dengan kata sifat/frasa 

adjektif). 

4. Santi adalah seorang kolektor (P dengan pemakaian kata adalah pada 

frasa nominal). 

 

3. Objek (o) 

Objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi Predikat (P).Objek 

biasanya diisi oleh nomina,frasa nominal atau klausa.Letak Objek (O) selalu 

di belakang P yang berupa verba transitif,yaitu veba yang menuntut wajib 

hadirnya O. Objek dapat dicari dengan rumus pertanyaan apa atau siapa 

terhadap tindakan subjek.  

Contoh : 

1. Mereka memancing ikan Pari(O yang diisi dengan kata benda/frasa 

nominal). 

2. Orang itu menipu adik saya(O yang diisi dengan kata benda/frasa 

nominal). 
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4. Pelengkap 

Pelengkap (Pel) atau komplemen adalah bagian kalimat yang melengkapi 

P.Letak Pel umumnya di belakang P yang berupa verbal.Posisi ini juga bisa 

ditempati oleh O,dan jenis kata yang mengisi Pel dan O juga bisa sama,yaitu 

nominal atau frasa nominal.akan tetapi,antara Pel dan O terdapat perbedaan.  

Contoh : 

Ketua MPR //membacakan //Pancasila. 

    S                       P                     O 

Banyak orsospol // berlandaskan // Pancasila 

                                   S                       P                     Pel 

Kedua kalimat aktif di atas yang Pel dan O-nya sama-sama nominal 

Pancasila,jika hendak dipasifkan ternyata yang bisa hanya kalimat pertama 

dengan ubahan sbb : 

Pancasila //dibacakan // oleh Ketua MPR 

    S               P                       Ket 

Pancasila dilandasi oleh banyak orsospol (tidak gramatikal karena posisi 

Pancasila sabagai pelengkap pada kalimat kedua ini tidak dapat dipindahkan 

ke depan menjadi subjek dalam bentuk kalimat pasif). Hal lain yang 

membedakan pelengkap dengan objek adalah jenis pengisiannya. Pelengkap 

bisa diisi oleh adjektiva,frasa adjektif,frasa verbal,dan frasa preposisional.  

Contoh :  

1. Kita benci pada kemunafikan (Pel-nya frase preposisional). 

2. Mayang bertubuh mungil (Pel-nya frase adjektiva). 

3. Sekretaris itu mengambilkan bosnya air minum (Pel-nya frase 

nominal). 

4. Pak Lam suka bermain tenis(Pel-nya frase verbal). 
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5. Keterangan. 
 

Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan Pel dan klausa dalam 

sebuah kalimat.Pengisi Ket adalah adverbial,frasa nominal,frasa 

proposisional,atau klausa. Posisi Ket boleh manasuka,di awal,di tengah, atau 

di akhir kalimat.  

Contoh : 

1. Antoni menjilid makalah kemarin pagi. 

2. Antoni kemarin pagi menjilid makalah. 

3. Kemarin pagi Antono menjilid makalah. 

 

Keterangan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya keterangan 

waktu,tempat,cara, alat, alasan/sebab,tujuan,similatif,dan penyerta.  

Contoh : 

1. Aulia memotong tali dengan gunting. (Ket.alat) 

2. Mahasiswa fakultas Hukum berdebat bagaikan pengacara. 

(Ket.similatif) 

3. Karena malas belajar, mahasiswa itu tidsk lulus ujian. (Ket.sebab) 

4. Polisi menyelidiki masalah narkobadengan cara hati-hati.(Ket.cara) 

5. Amir pergi dengan teman-teman sekelasnya. (Ket.penyetara) 

6. Karena malas belajar, Petrus tidak lulus ujian. (Ket.penyebab) 

 

2.4 Berita 

a. Pengertian Berita 

Berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta 

menarik minat khalayak pendengar. Berita juga bentuk laporan tentang 

suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi interpretasi yang 

penting, menarik, masih baru dan harus disampaikan secepatnya kepada 

khalayak.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, V), berita 

adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang 
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hangat; kabar, sedangkan menurut Mitchel V. Charnley dalam bukunya 

Reporting edisi III (Holt-Reinhart & Winston, New York. 1975 halaman 

44) menyebutkan berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta 

atau opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya 

bagi masyarakat luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berita adalah 

laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dapat menarik perhatian 

pembaca karena sesuatu yang luar biasa, penting, mencakup sisi human 

interest seperti humor, emosi dan ketegangan. 

 

b. Unsur-Unsur Berita 

Menurut Romli (2014:13) mengemukakan bahwa dalam teks berita 

memiliki beberapa unsur yang disesuaikan saat kita menulis. Unsur-unsur 

tersebut, yakni:  

1. Unsur Aktual 

Mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang 

terjadi. Pengertian terbaru, bisa merupakan fakta terbaru yang 

ditemukan dari suatu peristiwa lama, atau peristiwa yang baru saja 

terjadi. 

2. Unsur Faktual 

Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu 

kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan atau karangan. Fakta 

dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, 

pendapat ataupun pernyataan. 
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3. Unsur Penting 

Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama tokoh yang terlibat 

dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang 

telah diakui oleh masyarakat.Kedua, materi berita menyangkut 

kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. 

 

4. Unsur Menarik 

Menimbulkan rasa ingin tahu, dan ketertarikan dari masyarakat untuk 

menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati 

oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur 

kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur porno, 

kriminalitas dan konflik.  

c. Struktur Teks Berita 

Menurut Romli, 2014 : 13) struktur teks berita antara lain sebagai berikut. 

1. Judul 

Setiap tulisan pasti mempunyai judul, begitu pula dengan teks berita. 

Judul mewakili inti dan isi dari tulisan yang dibahas. Biasanya judul 

di letakkan di bagian atas tengah tulisan 

2. Teras Berita 

Teras berita adalah pembuka. Terletak di awal paragraf saat reporter 

hendak memulai tulisan. Biasanya berisi perkenalan atau bridging di 

awal sebelum masuk ke inti tulisan. 
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3. Isi Berita 

Selanjutnya adalah isi berita. Di sinilah, letak 5W + 1H diterapkan. 

Reporter akan menjelaskan secara lengkap tulisan yang menjawab 

keenam pertanyaan tersebut. 

 

4. Keterangan Berita 

Pada bagian akhir, biasanya ditulis penulis, editor, atau reporter yang 

membuat tulisan tersebut. Hal ini dilakukan agar pembaca mengetahui 

identitas si penulis. 

 

2.5 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup empat aspek keterampilan berbahasa 

yang meliputi keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Dalam salah satu aspek keterampilan berbahasa, terdapat materi pembelajaran 

yang berkaitan dengan variasi pola kalimat dan berita, khususnya untuk kelas VIII 

SMP semester ganjil dengan KD (kompetensi dasar) 3.1 menelaah struktur dan 

kebahasaan teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan 

dibaca.  

 

Untuk pembelajaran mengenai variasi kalimat dan materi berita guru dapat 

menggunakan media cetak seperti surat kabar yang mudah didapat. Variasi pola 

kalimat merupakan salah satu ciri dari kalimat yang penting untuk dikuasai 

peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan variasi pola kalimat, 

peserta didik dapat membuat sebuah wacana yang menarik perhatian pembaca.  
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Dalam penelitian ini, hal yang dapat diterapkan dalam pembelajaran ialah 

penggunaan variasi pola kalimat dengan memanfaatkan media cetak/surat kabar 

sebagai media pembelajaran. Media cetak  khususnya berita koran Lampung Post 

edisi November 2021 dipilih karena menuntut siswa untuk mengasah kemampuan 

membaca yang dimilikinya. Media berita dalam koran ini juga mudah didapat, 

efisien, sesuai dengan kemampuan guru dan peserta didik. Kegiatan pembelajaran 

dimulai dengan membaca berita utama, selanjutnya peserta didik diminta untuk 

mengidentifikasi pola kalimat yang terdapat di dalam berita utama koran 

Lampung Post edisi November 2021. Metode yang dapat digunakan oleh peserta 

didik ialah metode diskusi (kolaborasi). Peserta didik diminta untuk mendata 

variasi pola kalimat yang digunakan. Jika ada hal yang tidak dipahami siswa dapat 

mengadakan tanya jawab dengan guru tentang materi pembelajaran. 

 

Jika peserta didik sudah memahami materi yang diajarkan, peserta didik 

ditugaskan untuk membuat sebuah paragraf dengan pola kalimat yang bervariasi. 

Tugas dapat dikerjakan secara individu. Selanjutnya, guru menugaskan peserta 

didik untuk berdiskusi dalam memberikan penilaian terhadap hasil kerja 

kelompok lain. Dengan strategi pembelajaran seperti ini, siswa tidak hanya 

mampu mengidentifikasi pola kalimat yang digunakan, tetapi juga mampu 

membuat paragraf dengan kalimat yang bervariasi. Tidak hanya pada tahap 

membuat saja, peserta didik juga dilibatkan dalam proses evaluasi. Peserta didik 

dapat menilai hasil kerja temannya. Dengan demikian, siswa dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena metode dan 

pendekatan ini berisikan tentang rangkaian yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Menurut Made Winartha (2006:155), deskriptif kualitatif merupakan 

kegiatan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi 

dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan 

mengenai masalah yang diteliti terjadi di lapangan. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini ialah kutipan yang mengandung pola kalimat. Sumber 

data dalam penelitian ini berasal dari berita utama koran Lampung Post edisi 

November tahun 2021 hanya kalimat utama. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini menggunakan teknik baca dan teknik catat, mencatat atau 

mengambil data penelitian kemudian untuk diambil objek-objek yang akan 

diteliti. Objek yang akan diteliti berupa variasi pola kalimat yang terdapat di 

dalam berita utama koran Lampung Post edisi November tahun 2021. Disebut 

teknik baca atau membaca karena memang berupa kegiatan membaca berita 
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tersebut. Setelah melakukan teknik baca dilanjutkan dengan teknik catat. 

Pencatatan ini dilakukan langsung ketika teknik pertama selesai dilakukan. 

Menurut Mahsun (2005:91) teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan 

ketika menerapkan metode simak dan membaca dengan kedua teknik lanjutan 

tersebut.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan, 

dan mengelompokkan data. Pada tahap ini, dilakukan upaya mengelompokkan, 

menyamakan data yang sama dan membedakan data yang memang berbeda, serta 

menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tidak sama. Teknik 

analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

teks. Teknik tersebut digunakan untuk mendeskripsikan pola-pola kalimat yang 

terdapat di dalam berita utama koran Lampung Post edisi November 2021. 

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. 

1. Membaca secara menyeluruh teks berita utama koran Lampung Post edisi 

November tahun 2021. 

2. Mengidentifikasi kutipan-kutipan yang memiliki variasi pola kalimat. 

3. Mencatat secara baik kutipan-kutipan yang mengandung pola kalimat. 

4. Mendeskripsikan pola kalimat tersebut berdasarkan perolehan temuan. 

5. Menarik simpulan tentang pola kalimat yang terdapat di dalam berita utama 

koran Lampung Post edisi November tahun 2021. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan, terdapat beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Pola- pola kalimat dalam berita utama harian koran Lampung Post edisi 

November minggu pertama sebagai berikut: S-P, S-P-O, S-P-O-Ket, S-P-O-

Pel, S-P-O-Ket-Pel, S-P-Ket, S-P-Ket-Pel, S-P-Pel, Pel-S-P-Ket, S-P-O-Ket-

S-P-O, Ket-S-P-O, Ket-S-P-O-Ket, Ket-S-P-Pel, P-S-P-S-P-Ket, dan S-P-O-

S-P-O-Ket. Diantara pola kalimat yang dianalisis, pola kalimat yang sering 

muncul atau paling banyak, yaitu S-P-O-Ket dan S-P-O-Pel. 

b. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan dalam  pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMP kelas VIII, yaitu Kompetensi Dasar  3.2 menelaah struktur 

dan kebahasaan teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang didengar 

dan dibaca berita dengan materi pembelajaran struktur teks berita yang terdiri 

atas kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita dengan kegiatan pembelajaran 

menulis teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita dan pola 

penyajiannya.  

 

 



45 

 

Sehubungan dengan hasil penelitian, penulis menyarankan bagi guru Bahasa 

Indonesia bahwa pola kalimat dalam berita utama surat kabar dapat dijadikan 

media pembelajaran dalam aspek keterampilan menulis, yaitu untuk materi 

pembelajaran variasi pola kalimat agar wacana atau karangan yang dibuat tidak 

monoton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Saran 
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