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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penggunaan unsur 

fungsional kalimat pada paragraf deskripsi siswa kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 3 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 3 yang 

berjumlah 18 orang dan objek penelitian ini adalah penggunaan unsur fungsional 

kalimat pada paragraf deskripsi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes 

dan peneliti sendiri. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Proses 

penelitian ini adalah memberikan tes menulis sebuah paragfraf deskripsi kepada 

siswa, kemudian hasil tulisan dilakukan analisis kesalahan penggunaan unsur 

fungsional kalimat. Dari hasil analisis data diperoleh kesalahan penggunaan unsur 

fungsi subjek dan predikat  dalam kalimat pada paragraf deskripsi siswa masih 

banyak melakukan kesalahan. Kesalahan penggunaan unsur fungsional kalimat 

pada objek, pelengkap, dan keterangan hanya beberapa kesalahan. 

Berdasarkan penjelasan  di atas dapat dinyatakan bahwa kesalahan 

penggunaan unsur fungsional kalimat siswa kelas x Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 3 Tanjungpinang masih rendah karena banyak ditemukan kesalahan pada 

inti kalimat, yakni unsur inti subjek dan predikat. Mengingat besarnya manfaat 

penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran bahwa siswa kelas x Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 3 lebih melatih diri untuk selalu menulis dan 

memahami dengan sungguh-sungguh dalam keterampilan menulis khususnya 

mengenai unsur fungsional kalimat. 
 

Kata kunci : Kesalahan Unsur Fungsional Kalimat dan Paragraf Deskripsi 

 

ABSTRACT 

This research is to know analisis about error of user items structure 

fungsional in description paragraf students grade x in Senior High School 3 

Tanjungpinang. 

 Subject of this research is grade x student Senior High School 3 that has 

consists of 18 students and object of this research is user items structure 

fungsional in description paragraf students grade x in Senior High School 3 

Tanjungpinang. 

 This research is using analysis descriptive qualitative. The process of this 

research is the researcher given test to students to written a description paragraf 

and after that, the researcher done analysis every structures to found the error of 

structure function. According results was getting many mistake from students in 

write structure function: error to write subject, verb, noun, and adverbia. 



 According to description above, it could bi a conclude that error in written 

structure function of students still low. For to improvement skill of written. 

Students must do it exercise always, again and again. 
 

Kata kunci : Kesalahan Unsur Fungsional Kalimat dan Paragraf Deskripsi 

 

1. Pendahuluan 

Salah satu model analisis dalam sintaksis ialah analisis kalimat. Analisis 

kalimat ini sudah dikenal dan banyak digunakan di sekolah-sekolah. Model ini 

adalah menganalisis kalimat menjadi subjek (S), predikat (P), objek (O), 

pelengkap (Pel), dan keterangan (K)  atau dalam istilah tradisional disebut sebagai 

jabatan kalimat, dan dalam istilah struktural disebut sebagai fungsi sintaksis 

(Suhardi dan Teguh, 1997:43). Analisis struktur gramatikal pada kalimat ini 

menghasilkan deskripsi fungsi subjek, predikat, objek dan fungsi-fungsi lainnya di 

samping memperhatikan batas fungsi itu sendiri juga harus memperhatikan ciri 

dari masing-masing struktur gramatikal pada kalimat. Peneliti tertarik pada aspek 

kajian ini karena dari hasil evaluasi tes tertulis mengenai soal-soal yang 

berhubungan dengan struktur gramatikal atau jabatan kalimat pada siswa SMK 

Negeri 3 Tanjungpinang, khusus kelas X masih melakukan banyak kesalahan 

dalam memahami fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan pada  

kalimat. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah metode yang memecahkan 

masalah atau yang menjawab permasalahan yang dihadapi dengan jalan 

mengumpulkan data, mengklarifikasikannya, menyusun peringkat kesalahannya, 

menjelaskan kesalahannya, memperkirakan atau memprediksi daerah letak 

kesalahan, mengoreksi kesalahan, memperbaiki kesalahan, bila mungkin 

menghilangkan kesalahan melalui penyusunan bahan yang tepat, buku pegangan 

yang baik, dan teknik pengajaran yang serasi. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab V, peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut: Kesalahan penggunaan unsur fungsi subjek 

dalam kalimat pada paragraf deskripsi siswa masih banyak melakukan kesalahan. 

Kesalahan tersebut jika dihitung berjumlah 20 buah dari 42 kalimat yang ditulis 

oleh setiap sampel. Kesalahan penggunaan unsur  fungsi predikat dalam kalimat 

pada paragraf deskripsi siswa juga masih ditemukan kesalahan. Kesalahan 

tersebut jika dihitung berjumlah 13 buah dari 42 kalimat. Kesalahan penggunaan 

unsur fungsi objek dalam kalimat pada paragraf deskripsi siswa hanya sedikit 



kesalahan. Kesalahan penggunaan unsur fungsi pelengkap dalam kalimat pada 

paragraf deskripsi siswa juga hanya sedikit. Kesalahan penggunaan unsur fungsi 

keterangan dalam kalimat pada paragraf deskripsi siswa hanya ditemukan 

beberapa kesalahan. 

 Dari rincian simpulan di atas dapat dinyatakan bahwa kesalahan 

penggunaan unsur fungsional kalimat siswa kelas x Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 3 Tanjungpinang masih rendah karena banyak ditemukan kesalahan pada 

inti kalimat, yakni unsur inti subjek dan predikat. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 Hasil analisis data dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih 

banyak ditemukan kesalahan dalam penggunaan unsur fungsional kalimat. Oleh 

karena itu, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: Guru Sekolah 

Menegah Kejuruan Negeri 3 yang mengajari pelajaran bahasa Indonesia 

hendaknya melakukan evaluasi proses pembelajaran dengan saksama agar 

keterampilan siswa lebih terampil khsususnya dalam keterampilan menulis, siswa 

kelas x Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 lebih melatih diri untuk selalu 

menulis dan memahami dengan sungguh-sungguh dalam keterampilan menulis 

khususnya mengenai unsur fungsional kalimat, dan siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 3 harus meningkatkan kemahiran membaca buku-buku 

pelajaran, khususnya buku bahasa Indonesia yang berhubungan dengan 

keterampilan menulis. 
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