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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan kata 

penghubung dalam karangan deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 6 Tanjungpinang tahun 

pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 24 orang. Objek penelitan adalah penggunaan kata 

penghubung. Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes uraian, siswa ditugaskan 

menulis karangan deskripsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu 

suatu realitas obyek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecahkan ke dalam beberapa 

variabel. Berdasarkan  analisis hasil tes uraian, dapat diketahui bahwa penggunaan kata 

penghubung dan ditemui sebanyak 16 kesalahan (36%), kata penghubung lalu ditemui 

sebanyak 4 kesalahan (9%), kata penghubung kemudian sebanyak 2 kesalahan (5%), kata 

penghubung yaitu sebanyak 1 kesalahan (2%), kata penghubung karena sebanyak 4 kesalahan 

(9%), kata penghubung karena itu sebanyak 2 kesalahan (5%), kata penghubung agar 

sebanyak 1 kesalahan (2%), kata penghubung sesudah sebanyak 3 kesalahan (7%), kata 

penghubung setelah sebanyak 7 kesalahan (16%), kata penghubung sebelum sebanyak 1 

kesalahan (2%), dan kata penghubung sampai sebanyak 3 kesalahan (7%).Berdasarkan uraian 

di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata penghubung dalam karangan deskripsi 

siswa kelas VII SMP Negeri 6 Tanjungpinang masih ditemui penggunaan kata penghubung 

yang tidak tepat dalam penempatan dan fungsinya.  

Kata Kunci: Analisis,  kata penghubung, karangan deskripsi. 

 

Abstract 

This study aimed to describe the use of conjunctive errors in the description of the 

composition class VII students of SMP Negeri 6 Tanjungpinang academic year 2013/2014, 

amounting to 24 people. Research object is the use of conjunctions. The research instrument 

used in the form of analytical test , students were assigned to write essays description. This 

study used a qualitative descriptive method, which is a reality of the object can not be seen as 

a partial and broken down into several variables. Based on the analysis of analytical test 

results, it can be seen that the use of conjunctions and found as many as 16 errors (36%), 

conjunctions and found as many as 4 errors (9%), conjunctions then by 2 error (5%), 

conjunctive as many as 1 error (2%), conjunctive as much as 4 errors (9%), conjunctions 

therefore as much as 2 error (5%), conjunctions that as many as 1 error (2%), 3 conjunctive 

after as many errors (7%), after as many as 7 conjunctive errors (16%), conjunctions before as 

much as 1 error (2%), and conjunctions of up to 3 errors (7%). Based on the above, it can be 

concluded that the use of conjunctions in the description of the student essay junior High 

School seventh grade 6 Tanjungpinang still encountered conjunctive use is not appropriate in 

the placement and function. 

 

Keywords : Analysis, conjunctions, essays description. 



 

1. Pendahuluan 

 Kegiatan menulis dianggap penting, dan seharusnya terus ditingkatkan dalam 

pembelajaran siswa di sekolah. Untuk memperoleh tulisan yang baik, maka ketepatan dalam 

menggunakan kata penghubung sangat penting. Namun, masih ada siswa yang kurang tepat 

menggunakan kata penghubung dalam menulis pengalaman pribadinya, seperti penggunaan 

kata tetapi, jika, dengan, dan lain-lain, hal ini cenderung diabaikan, hal yang dapat peneliti 

perhatikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang masih banyak siswa yang 

belum mampu menulis karangan menggunakan kata penghubung dengan tepat. Diambil 

contoh seperti yang diungkapkan Chaer (2006:144) kata penghubung tetapi jangan digunakan 

sebagai penghubung antar kalimat. Misalnya: Saya ingin terus belajar. Tetapi ayah menyuruh 

saya bekerja (seharusnya: Saya ingin terus belajar, tetapi ayah menyuruh saya bekerja). 

 Penelitian yang dilakukan relevan dengan penelitian sebelumnya adalah: Naya Putri 

Kesuma (2012) dengan judul, “Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Penghubung Dalam 

Karangan Narasi siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 001 Tanjungpinang Timur.” 

Tanjungpinang: UMRAH. Ibrahim (2013) dengan judul, “Analisis Kesalahan Kata 

Penghubung pada Tulisan Pengalaman Pribadi Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

Maitreyawira Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/2013”. Tanjungpinang: UMRAH. Rusnia. 

(2010). “Analisis Penggunaan Kata Penghubung dalam Kalimat Majemuk Bahasa Indonesia 

Siswa kelas V SD  No 224 Pangia Kecamatan Sinbang Kabupaten Maros”. Skripsi Sekolah 

Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Islam Maros 

 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6  Tanjungpinang. Subjek penelitian ini adalah 

siswa di SMP Negeri 6  Tanjungpinang kelas VII yang berjumlah 160 siswa. Penarikan 

sampel dilakukan secara simple random samplin.. Cara demikian dilakukan bila anggota 

populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2009: 82). Perhitungan sampel adalah 15% x 160 = 24 

siswa.  

 Tempat penelitian SMP Negeri 6 Tanjungpinang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim 

NO.2 Tanjungpinang. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2013 

sampai awal Januari 2014.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes uraian.  

Objek penelitian ini adalah karangan siswa. Siswa diberi tugas menulis karangan 

deskrispi. Analisis kesalahan penggunaan kata penghubung dilakukan dengan tes uraian. Pada 

penelitian ini digunakan analisis kuantitatif. 

Dalam menganalisis data ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan yakni: (1) Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mencari dan merangkum penggunaan kata 

penghubung. (2) Penyajian data yakni data yang sudah disederhanakan kemudian disajikan 

dalam bentuk tertulis selanjutnya dideskripsikan. (3) Setelah data dideskripsikan tahap 

selanjutnya ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari 

perumusan masalah. 

  

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari hasil tes, kesalahan penggunaan kata penghubung dalam karangan deskripsi siswa 

kelas VII SMP Negeri 6 Tanjungpinang masih ditemui penggunaan kata penghubung yang 

tidak tepat dalam penempatan dan fungsinya. Siswa yang  banyak melakukan  kesalahan  

dalam penggunaan kata penghubung dan sebanyak 16 kesalahan (36%), sedangkan penulisan 

penggunaan kata penghubung sedikit melakukan kesalahan yakni penggunaan kata 

penghubung yaitu, agar, dan sebelum dengan jumlah 1 kesalahan (2%).  



 Pembahasan hasil peneliti tentukan kesalahan penggunaan kata penghubung yang tidak 

tepat dalam karangan deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 6 Tanjungpinang tahun pelajaran 

2013/2014,  dapat peneliti golongkan, yaitu penggunaan kata penghubung dan ditemui 

sebanyak 16 kesalahan (36%), kata penghubung lalu ditemui sebanyak 4 kasalahan (9%), kata 

penghubung kemudian sebanyak 2 kesalahan (5%), kata penghubung yaitu sebanyak 1 

kesalahan  (2%), kata penghubung karena sebanyak 4 kesalahan (9%), kata penghubung 

karena itu sebanyak 2 kesalahan (5%), kata penghubung agar sebanyak 1 kesalahan (2%), 

kata penghubung sesudah sebanyak 3 kesalahan (7%), kata penghubung setelah sebanyak 7 

kesalahan (16%), kata penghubung sebelum sebanyak 1 kesalahan (2%), dan kata penghubung 

sampai sebanyak 3 kesalahan (7%). 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data yang telah dibahas, yaitu tentang 

analisis kesalahan penggunaan kata penghubung dalam karangan deskripsi siswa kelas VII 

SMP Negeri 6 Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa: kesalahan penggunaan kata 

pengubung dan ditemui sebanyak 16 kesalahan (36%), kata penghubung lalu ditemui 

sebanyak 4 kasalahan (9%), kata penghubung kemudian sebanyak 2 kesalahan (5%), kata 

penghubung yaitu sebanyak 1 kesalahan (2%), kata penghubung karena sebanyak 4 kesalahan 

(9%), kata penghubung karena itu sebanyak 2 kesalahan (5%), kata penghubung agar 

sebanyak 1 kesalahan (2%), kata penghubung sesudah sebanyak 3 kesalahan (7%), kata 

penghubung setelah sebanyak 7 kesalahan (16%), kata penghubung sebelum sebanyak 1 

kesalahan (2%), dan kata penghubung sampai sebanyak 3 kesalahan (7%). 

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan kata penghubung dalam karangan deskripsi 

siswa kelas VII SMP Negeri 6 Tanjungpinang masih ditemui penggunaan kata penghubung 

yang tidak tepat dalam penempatan dan fungsinya. Siswa yang  banyak melakukan  kesalahan  

dalam penggunaan kata penghubung dan sebanyak 16 kesalahan (36%), sedangkan penulisan 

penggunaan kata penghubung sedikit melakukan kesalahan yakni penggunaan kata 

penghubung yaitu, agar, dan sebelum dengan jumlah 1 kesalahan (2%).  

Untuk itu perlunya mengoptimalkan sarana dan prasarana pembelajaran. Guru 

sebaiknya memberikan latihan menulis karangan bagi siswa, guna meningkatkan hasil tulisan 

dengan menggunakan kata penghubung yang tepat baik penggunaanya dan fungsinya. 

perlunya peningkatan pembelajaran siswa. Siswa dilibatkan langsung dalam aktivitas 

kebiasaan menulis pada bentuk karangan yang bervariasi, sehingga siswa termotivasi untuk 

meningkatkan kreativitasnya dalam mengarang dan dapat menggunakan kata penghubung 

dangan benar dan tepat.  
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