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ABSTRAK 

 

Dazriiansyah. 2014. Analisis Kesalahan Struktur Kalimat pada Karangan Narasi 

Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjungpinang Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Tanjungpinang: Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim 

Raja Ali Haji, Pembimbing I: Ahada Wahyusari, M.Pd. 

Pembimbing II: Drs. H. Said Barakbah Ali, M.M. 

 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan. Struktur Kalimat. Karangan Narasi. 

 

Tataran kebahasaan meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan 

wacana. Pada bidang sintaksis terdapat pembahasan mengenai struktur kalimat. 

Siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjungpinang masih 

kurang dalam memahami struktur kalimat dalam membuat sebuah karangan, 

sehingga karangan yang dibuat selalu tersusun secara acak atau sembarangan dan 

tidak mengacu pada kaidah kebahasaan yang berlaku. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Bagaimanakah kesalahan struktur 

kalimat pada karangan narasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

3 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2014/2015? (2) Bagaimanakah kesalahan 

penggunaan fungsi subjek pada karangan narasi siswa kelas XI Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2014/2015? (3) 

Bagaimanakah kesalahan penggunaan fungsi predikat pada karangan narasi siswa 

kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 

2014/2015? (4) Bagaimanakah kesalahan penggunaan fungsi objek pada karangan 

narasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjungpinang 

Tahun Pelajaran 2014/2015? (5) Bagaimanakah kesalahan penggunaan fungsi 

pelengkap pada karangan narasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 3 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2014/2015? (6) Bagaimanakah 

kesalahan penggunaan fungsi keterangan pada karangan narasi siswa kelas XI 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 

2014/2015? 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan struktur kalimat 

dan kesalahan penggunaan fungsi S, P, O, Pel, dan K dalam karangan narasi siswa 

kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 

2014/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik dokumentasi. Instrumen penelitian dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan format pengumpulan data untuk mempermudah 

peneliti dalam menganalisis data. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah banyak ditemukan kesalahan 

struktur kalimat dan kesalahan penggunaan fungsi S, P, O, Pel, dan K, karena 

banyak karangan yang tidak memiliki pola yang lengkap, penggunaan kata yang 

tidak baku, penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimat, serta 

kesalahan dalam menggunakan preposisi maupun konjungsi sehingga kalimat 

yang dibuat menjadi tidak efektif. 



ABSTRACT 

 

Dazriiansyah. 2014. Sentence Structure Error Analysis on Narrative Essay 

Grade XI Vocational High School number 3 in Tanjungpinang Academic Year 

2014/2015. Script. Tanjungpinang: Education Department of Indonesian 

Language and Literature, the Faculty of Education, University of Maritime Raja 

Ali Haji, Supervisor I: Ahada Wahyusari, M.Pd. 

Supervisor II: Drs. H. Said Barakbah Ali, M.M. 

 

Keywords: Error Analysis. Sentence structure. Narrative essay. 

 

The level of linguistic include phonology, morphology, syntax, semantics, 

and discourse. On the field there is a discussion about the syntactic structure of 

sentences. Class XI State Vocational High School number 3 in Tanjungpinang 

still lacking in understanding of sentence structure to make a bouquet, so 

arrangements were made always arranged randomly or haphazardly and do not 

refer to linguistic rules that apply. The problems of this study are as follows. (1) 

How does the sentence structure errors in the narrative essay class XI Vocational 

High School number 3 in Tanjungpinang Academic Year 2014/2015? (2) How 

misapplication function of narrative subjects in class XI student essay Vocational 

High School number 3 in Tanjungpinang Academic Year 2014/2015? (3) How 

misapplication predicate function on narrative essay class XI Vocational High 

School number 3 in Tanjungpinang Academic Year 2014/2015? (4) How 

misapplication objects function in the narrative essay class XI Vocational High 

School number 3 in Tanjungpinang Academic Year 2014/2015? (5) How 

misapplication complementary functions in class XI student of narrative essay 

Vocational High School number 3 in Tanjungpinang Academic Year 2014/2015? 

(6) How is the error function usage information on a narrative essay class XI 

Vocational High School number 3 in Tanjungpinang Academic Year 2014/2015? 

This study aimed to describe the sentence structure errors and misuse of 

function S, P, O, Pel, and K in a narrative essay class XI student of Vocational 

High School number 3 in Tanjungpinang academic year 2014/2015. The method 

used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques in this 

research is to use documentation techniques. The instrument of this research is to 

use the format of data collection to facilitate researchers in analyzing the data. 

The results of this research are widely found errors and sentence structure 

errors use the function S, P, O, Pel, and K, as many bouquets that do not have a 

complete pattern, the use of non-standard words, use words that are not in 

accordance with the context of the sentence, as well as errors in the use of 

prepositions and conjunctions that sentence made it ineffective. 

 

 

 

 

 

 



1. PENDAHULUAN 

 

Sebuah kalimat harus mendukung sebuah gagasan atau ide, susunan 

kalimat teratur menunjukkan cara berpikir teratur agar gagasan atau ide mudah 

dipahami pembaca. Kridalaksana (Putrayasa, 2010: 64) mengatakan bahwa fungsi 

sintaksis diberi pengertian hubungan saling ketergantungan antara unsur-unsur 

dari suatu perangkat sedemikian rupa sehingga perangkat itu merupakan keutuhan 

dan membentuk sebuah struktur. Adapun di dalam analisis kalimat terdapat 

berbagai pembahasan yang dapat diteliti, di antaranya mengenai struktur kalimat 

yang mengacu pada fungsi sintaksis, analisis peran sintaksis, dan analisis kategori 

sintaksis. Alasan peneliti memilih penelitian tentang analisis struktur kalimat ini 

adalah agar dapat diketahui unsur fungsional pada karangan narasi yang dibuat 

oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjungpinang sehingga 

mempermudah siswa dan pembaca lainnya agar memahami maksud sebuah 

kalimat yang dibuat. Kemudian, alasan peneliti memilih Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 3 Tanjungpinang sebagai sekolah yang akan diteliti karena 

peneliti pernah terlibat di dalam sekolah tersebut sebagai mahasiswa Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) yang terlibat secara langsung mengajar siswa. 

Penelitian ini  sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang saling 

berhubungan dengan masalah sintaksis, di antaranya: 

 

a. Listiyowati, Veny. 2014. Analisis Struktur Fungsional pada Peribahasa 

Indonesia: Tinjauan Sintaksis. Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (tidak diterbitkan). 

b. Rinanda, Zahrulia Arina. 2012. Analisis Struktur Kalimat pada Wacana Iklan 

Brosur Provider Telekomunikasi. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri 

Yogyakarta (tidak diterbitkan). 

c. Wulandari, Eka. 2013. Analisis Kalimat Berdasarkan Peran Unsur-Unsurnya 

pada Rubrik Opini Harian Jawa Pos. Jombang: Skripsi Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (tidak diterbitkan). 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode ini dipakai sesuai kerangka acuan penelitian kualitatif, dengan 

memaparkan secara deskriptif hasil analisis yang didapat dalam penelitian, artinya 

data terurai dalam bentuk kata-kata bukan angka-angka (Zulfadhli, 2014: 37). 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan kesalahan 

struktur kalimat pada karangan narasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 3 Tanjungpinang guna membantu siswa dalam memahami struktur kalimat 

pada karangan narasi yang ditulis oleh siswa sehingga siswa bisa membuat sebuah 

karangan yang baik dengan kaidah kebahasaan yang ditetapkan. 

 

 

 



3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

a. Kesalahan Struktur Kalimat 

Nama saya Aji Setiawan, bersekolah di SMKN 3. 

       S                  P           (S)    P            K 

Kalimat tersebut terdiri atas 2 klausa: 

Kesalahan pada klausa 2: 

a) Klausa tersebut tidak memiliki subjek (S), penggunaan subjek diperlukan untuk 

menjelaskan siapa yang bersekolah? Meskipun kalimat tersebut terdiri atas dua 

klausa, namun penggunaan fungsi subjek harus diperhatikan. Subjek pada 

klausa kedua dapat dihilangkan apabila memiliki bentuk yang sama pada 

klausa pertama. Namun, apabila berbeda, maka subjek pada klausa kedua harus 

diterangkan atau dijelaskan Siapa yang bersekolah? 

Penulisan kalimat yang benar: 

Nama saya Aji Setiawan, saya bersekolah di SMKN 3. 

        S                  P              S            P               K 

 

b. Kesalahan Fungsi Subjek 

Saya dengan adik-adik beranjak dewasa. 

       (S)                      P          Pel 

Kalimat tersebut terdiri atas 1 klausa: 

a) Pada unsur pengisi subjek (S), penggunaan dengan sebaiknya diganti kata 

hubung dan agar lebih efektif. Penggunaan dengan jangan disamaartikan 

dengan dan karena memiliki makna yang berbeda, penggunaan dengan lebih 

sesuai atau sering digunakan untuk menyatakan keterangan menggunakan alat 

ataupun keterangan cara. 

Penulisan kalimat yang benar: 

Saya dan adik-adik beranjak dewasa. 

             S                     P            Pel 

 

c. Kesalahan Fungsi Predikat 

Saya sangat senang sekali bertempat tinggal di Kuantan. 

   S                                  (P)                                    K 

Kalimat tersebut terdiri atas 2 klausa: 

Kesalahan pada klausa 1: 

a) Unsur pengisi predikat (P) adalah kata yang mubazir, penggunaan sekali 

sebaiknya tidak digunakan karena sudah menggunakan sangat. Penggunaan 

kata lebih dari satu sedangkan kata tersebut memiliki arti yang sama adalah hal 

yang mubazir dan tidak efektif berada dalam sebuah kalimat, sebaiknya dipilih 

satu di antaranya agar lebih efektif. 

Penulisan kalimat yang benar: 

Saya sangat senang bertempat tinggal di Kuantan. 

   S                              P                                K 

 

 

 



d. Kesalahan Fungsi Objek 

Orang tua saya tidak mengetahui apa yang dibuat anaknya di sini. 

            S                          P                             (O)                        K 

Kalimat tersebut terdiri atas 1 klausa: 

Kesalahan pada klausa 1: 

a) Pada unsur pengisi objek (O), penggunaan apa yang dibuat anaknya sebaiknya 

diganti dengan perbuatan anaknya agar lebih efektif. Penggunaan kalimat 

tanya di tengah-tengah kalimat sebaiknya dihindari. Oleh karena itu, pada 

unsur pengisi objek sebaiknya diganti dengan perbuatan anaknya agar lebih 

efektif. 

b) Pada unsur pengisi objek (O), penggunaan anaknya sebaiknya diganti dengan 

saya agar lebih efektif apabila kalimat tersebut dipasifkan. 

Penulisan kalimat yang benar: 

Orang tua saya tidak mengetahui perbuatan saya di sini. 

             S                       P                              O          K 

 

e. Kesalahan Fungsi Pelengkap 

Teman mengajak cabut ke tempat berkumpul anak- anak SMA yang tidak  

     S            P          (Pel)                                      K 

bersekolah. 

Kalimat tersebut terdiri atas 1 klausa: 

Kesalahan pada klausa 1: 

a) Pada unsur pengisi pelengkap (Pel), penggunaan kata cabut adalah kata yang 

tidak baku, sebaiknya diganti dengan kata bolos. Pada unsur pengisi pelengkap, 

verba cabut adalah kata yang tidak baku yang kurang efektif digunakan dalam 

bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya diganti dengan penggunaan verba 

bolos agar kalimat tersebut menjadi efektif. 

Penulisan kalimat yang benar: 

Teman mengajak bolos ke tempat berkumpul anak-anak SMA yang tidak  

     S           P          Pel                                        K  

bersekolah. 

 

f. Kesalahan Fungsi Keterangan 

Setiap pagi, saya berangkat ke sekolah jalan kaki. 

       K            S            P             K                (K) 

Kalimat tersebut terdiri atas 1 klausa: 

Kesalahan pada klausa 1: 

a) Unsur pengisi keterangan (K) pada klausa tersebut sebaiknya ditambah 

preposisi dengan sebagai keterangan cara. Apabila tidak dicantumkan dengan 

pada frase tersebut, maka dapat menyebabkan frase tersebut menjadi sebuah 

pelengkap. Oleh karena itu, sebaiknya dicantumkan dengan agar efektif 

sebagai keterangan cara. 

Penulisan kalimat yang benar: 

Setiap pagi, saya berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. 

        K           S           P              K                            K 

 



4. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesalahan unsur fungsional pengisi subjek (S), predikat (P), objek (O), 

pelengkap (Pel), dan keterangan (K) pada karangan narasi yang ditulis oleh siswa 

sering menggunakan bahasa yang tidak baku dan selalu menggunakan kosakata 

yang tidak sesuai dengan konteks kalimat. Hal tersebut menyebabkan penulisan 

kalimat menjadi tidak efektif serta dapat menimbulkan makna yang sulit 

dimengerti oleh pembaca. Selain penggunaan unsur pengisi struktur kalimat yang 

tidak tepat, siswa juga sering keliru dalam menggunakan kata hubung dan 

preposisi yang baik pada sebuah kalimat, hal tersebut harus turut diperhatikan 

agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna kalimat tersebut. Saran 

dalam penelitian ini adalah; (1) Peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan kajian dalam pembelajaran atau penelitian mengenai 

struktur kalimat pada jenis karangan yang lain, (2) Pemahaman mengenai struktur 

kalimat perlu ditingkatkan agar dapat membuat sebuah karangan secara baik dan 

benar sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia, (3) Dalam 

membuat sebuah karangan, sebaiknya diperhatikan struktur kalimat yang baik dan 

benar agar karangan yang dihasilkan menjadi efektif dan tidak menimbulkan 

makna yang rancu, (4) Penelitian struktur kalimat tidak hanya dapat dilakukan 

pada karangan narasi, tetapi juga pada jenis karangan lainnya yang dapat 

dijadikan sebagai penelitian selanjutnya agar khazanah penelitian mengenai 

struktur kalimat semakin beragam. 
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