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ABSTRAK 

DESKRIPSI KALIMAT BERITA, TANYA, DAN PERINTAH  

PADA JUDUL BUKU CERITA ANAK 

Yuli astuti, A 310100235, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl.A.Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, 

Telp. (0271) 717417, Fax. (0271) 715448. 

yuli.astuti@yahoo.co.id 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) ragam kalimat 

berita, tanya, dan perintah pada judul buku cerita anak, (2) fungsi 

penggunaan kalimat berita, tanya, dan perintah pada judul buku cerita anak, 

(3) penggunaan diksi pada judul buku cerita anak. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian dalam 

skripsi ini berupa ragam kalimat berita, tanya, dan perintah yang terdapat 

dalam judul buku cerita anak. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik simak dan catat. Teknik validasi data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik trianggulasi data. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis data yaitu metode agih dan padan dengan teknik baca markah 

(BM) dan teknik hubung banding memperbedakan (HBB). Hasil analisis data 

dapat disimpulkan bahwa ragam kalimat dibagi menjadi tiga yaitu berita, 

tanya, dan perintah. Dari ketiga jenis ragam kalimat terdapat 54 data dan 

diperoleh 27 kalimat berita yang terdiri atas 17 kalimat minor dan 10 kalimat 

mayor, 15 kalimat perintah, dan 11 kalimat tanya. Diksi kata benda diperoleh 

13 data, diksi kata kerja 11 data, dan diksi kata sifat 3 data. 

Sesuai data yang dianalisis ragam kalimat yang terdapat pada kumpulan 

judul buku cerita anak yang paling sering ditemukan yaitu ragam kalimat 

berita. Kalimat berita merupakan kalimat yang berfungsi untuk 

memberitahukan sesuatu kepada orang lain. 

 

Kata kunci : ragam kalimat, judul buku cerita anak 
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A. LATAR BELAKANG 

Ragam kalimat dalam kumpulan judul buku cerita anak berbeda-beda. 

Ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Untuk masing-

masing jenis kalimat memudahkan pembaca menangkap maksudnya. 

Mungkin dengan adanya ragam kalimat sebuah karangan akan sedikit 

menarik apabila dibandingkan di dalamnya hanya terdapat kalimat itu-itu. 

Ibarat bicara dengan seseorang hanya datar dan tidak mempunyai umpan 

balik sama sekali. Padahal karangan berarti berdiskusi dengan pembaca 

tentang suatu topik. Bagaimana membuat pembaca sedemikian rupa sehingga 

memang mereka merasa dalam suatu diskusi ketika membaca karangan 

Anda.  

Untuk itulah ragam kalimat sangat penting dalam sebuah wacana. 

Dengan sekali-kali menampilkan kalimat berita, tanya, dan perintah. Berarti 

lawan kita bicara itu (dalam hal pembaca) seakan-akan diajak turut serta 

dalam pembicaraan itu. Dengan begitu seolah-olah bukan “dipaksa” harus 

mengikuti omongan penulis, melainkan diletakkan pada posisinya yang 

wajar, sesuai menurut yang biasa terjadi di dalam kehidupan.   

Judul sebuah cerita hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara 

ringkas dan jelas. Karena diantara judul dan isi diharapkan saling 

berkesinambungan. Isi cerita boleh menjelaskan secara luas ataupun 

berkembang, tetapi tidak keluar dari tema ataupun judul. Sebuah judul cerita 

anak mempunyai peran penting dalam menarik minat seorang pembaca. 

Apabila sebuah judul sudah dianggap mengesankan secara otomatis akan 

menambah minat baca seseorang. Sebaliknya, apabila judul yang diketahui 

sudah memberikan kesan yang membosankan maka minat baca seseorang 

akan berkurang. 

Judul cerita anak mengandung banyak permasalahan kebahasaan, 

diantaranya berkaitan dengan bidang sintaksis. Sintaksis menggarap masalah-

masalah yang berhubungan dengan frase, klausa, dan kalimat. Kalimat-

kalimat yang terdapat dalam kumpulan judul buku cerita anak mengandung 

berbagai jenis ragam kalimat.  
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Bahasa yang digunakan dalam kumpulan judul buku cerita anak 

biasanya menarik, indah, dan unik sehingga terkadang membuat pembaca 

bingung apa maksud dari judul cerita tersebut. Apakah menanyakan sesuatu, 

memberi informasi, atau bahkan melarang atau menyuruh. Terkadang di 

dalam judul cerita anak tanda baca tidak di utamakan. Padahal sebagian besar 

agar dapat mengetahui maksud dari sebuah kalimat tanda baca menjadi ciri 

utama. Ada atau tidaknya tanda baca pada sebuah kalimat tidak menjadi 

patokan utama mengetahui maksud dari kalimat tersebut. Maksud dari sebuah 

kalimat selain bisa diketahui dengan adanya tanda baca juga bisa kita lihat 

dengan intonasi yang tepat dan sesuai. 

Ketertarikan peneliti untuk memahami dan mendeskripsikan kumpulan 

judul buku cerita anak sengaja dipandang sebagai permasalahan yang 

menarik untuk diteliti. Berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil judul 

Deskripsi Kalimat Berita, Tanya, dan Perintah pada Judul Buku Cerita Anak. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan ini yaitu menggunakan penelitian 

deskriptif  kualitatif. Sugiyono (2005:1-3) penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu 

data yang mengandung makna. 

Di dalam penelitian ada sasaran penelitian membentuk data yang 

diteliti, sasaran dalam penelitian itu disebut dengan objek penelitian. Objek 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah ragam kalimat berita, tanya, dan 

perintah yang terdapat dalam judul buku cerita anak. 

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah 

data yang tidak berupa angka-angka, melainkan berupa kata-kata pada judul 

buku cerita anak. Sumber data dalam penelitian ini berupa data tertulis yang 

di ambil pada judul buku cerita anak. 

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan 

catat. Sudaryanto (1993:133) menyatakan bahwa teknik simak adalah metode 



 3   

yang dilakukan dengan menyimak, yaitu menyimak penggunan bahasa. 

Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan menyimak wacana 

tulis yang ada pada kumpulan judul buku cerita anak. 

Dalam pelaksanaan penyimakan penggunaan ragam kalimat berita, 

tanya, dan perintah pada judul cerita anak merupakan bahasa tulis sehingga 

teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik catat. Teknik catat 

yaitu dengan mencatat bahasa tulis yang terdapat dalam sebuah data. Teknik 

catat dalam penelitian ini yaitu dengan mencatat adanya ragam kalimat berita, 

tanya, dan perintah yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Teknik validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

trianggulasi data. Putera (2011:189) teknik triangulasi adalah bahasa yang 

dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan 

beragam sumber, teknik, dan waktu. Beragam sumber maksudnya digunakan 

lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak. 

Menurut Sugiyono (2005:125) triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih dan 

padan. Sudaryanto (1993:15) menyatakan bahwa metode agih adalah metode 

yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. 

Teknik yang digunakan adalah teknik baca markah (BM). Baca markah yang 

dimaksud adalah pemarkahan itu menunjukkan kejatian satuan lingual atau 

identitas konstituen tertentu. Praktik penggunaannya dengan melihat 

langsung pemarkah yang bersangkutan sebagai tanda pengenal. 

Contoh: 

Jangan Menangis, Anis 

Pemarkah me(N) yang tersematkan pada bentuk dasar tangis berlaku 

sebagai tanda pengenal terhadap kategori sintaksis verba dengan peran aktif. 

Menurut Sudaryanto (1993:13) metode padan adalah metode yang alat 

penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa (language) 

yang bersangkutan. Teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik hubung 
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banding memperbedakan (HBB). Teknik ini digunakan untuk 

membandingkan antara semua unsur penentu yang relevan dengan semua 

unsur data yang ditentukan. Membandingkan berarti pula mencari semua 

perbedaan yang ada di antara hal yang dibandingkan.  

Contoh: 

a. Jangan Menangis, Anis 

b. Oji itu Anak Santun 

Berdasarkan kalimat di atas dapat dibandingkan sehingga diketahui 

perbedaan antara kalimat a dan kalimat b. Kalimat a termasuk kalimat 

perintah karena kalimat aberfungsi memerintahkan Anis agar tidak menangis. 

Kalimatbtermasuk kalimat berita, karena kalimat tersebut berfungsi 

memberikan informasi bahwa anak yang bernama Oji adalah anak yang 

mempunyai perilaku baik, sopan, selalu menghargai orang lain sehingga 

dijuluki anak santun. 

Kalimat a pada  kata menangissama halnya dengan kata tangis 

termasuk penggunaan diksi kata kerja. Verba pada kalimat a adalah verba 

yang berprefiks meN-. Tangis sendiri merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. 

Kalimat b merupakan penggunaan diksi kata benda, tepatnya pada kata Oji. 

Nomina atau frasa nomina dapat ditandai oleh penggunaan partikel –lah, atau 

didahului kata adalah. Kalimat b bisa menjadi Oji itulah anak santun. 

Perilaku yang baik,sopan, dan suka menolonglah yang membuat dia dijuluki 

anak santun. 

C. HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi Ragam Kalimat pada Judul Buku Cerita Anak 

Langkah  selanjutnya setelah data dalam penelitian ini terkumpul 

adalah melakukan analisis data dengan teknik catat, yang penyediaan 

datanya dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan secara apa adanya. 

Sumber tertulis yang digunakan dalam proses menganalisis adalah 

kumpulan judul buku cerita anak. 
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Analisis data dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diungkapkan sebelumnya, yaitu ragam kalimat berita, tanya, dan perintah 

dan penggunaan diksi pada judul buku cerita anak. Pelaksanaan penelitian 

ini dilakukan dengan mengklasifikasi kata yang teridentifikasi sebagai 

kalimat berita, tanya, dan perintah. Adapun ragam kalimat sebagai berikut. 

1. KalimatBerita 

Kalimat berita merupakan kalimat yang isinya memberitahukan 

sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Menurut keraf (1980:156) 

ciri-ciri formal yang dapat membedakan kalimat berita dari maacam-

macam kalimat yang lain hanyalah intonasinya yang netral, tak ada 

suatu bagian yang lebih dipentingkan dari yang lain. Susunan kalimat 

tak dapat dijadikan ciri-ciri karena susunannya hampir sama saja 

dengan susunan kalimat-kalimat lain. Kalimat berita di sini dibagi 

menjadi dua yaitu minor dan mayor. Berikut data-data kalimat berita 

pada judul buku cerita anak. 

a. Kalimat Minor 

(1) Si Penjelajah Lut Tawar 

(2) Si Gigi Hitam 

(3) Nino, Si Petualang Cilik 

(4) Oji Si Anak Santun 

(5) Petualangan Si Mumu 

 

Data (1) Si Penjelajah Lut Tawar. Si termasuk pemarkah yang 

bergabung dengan nomina bernyawa. Data (1) disebut minor karena 

kalimat tersebut hanya mengandung satu unsur pusat. Data (1) 

menceritakan bahwa si penjelajah mengarungi laut tawar demi 

mendapatkan sesuatu yang berharga. Banyak rintangan yang dihadapi 

penjelajah selama berpetualang di laut tawar tersebut karena untuk 

mendapatkan sesuatu yang berharga perlu sebuah pengorbanan. 

Data (2) Si Gigi Hitam. Si adalah pemarkah yang bergabung 

dengan nomina tidak bernyawa. Data (2) disebut minor karena kalimat 

tersebut hanya mengandung satu unsur pusat atau inti. Data (2) 

memberitahukan bahwa ada seorang gadis yang biasa di juluki gigi 
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hitam karena mempunyai gigi hitam pula. Semua itu disebabkan karena 

gadis tersebut hobi makan apapun yang berbau manis. Di sini 

diceritakan bahwa kita tidak dilarang makan hal yang manis, tetapi juga 

harus mengontrol diri untuk merasakan semua makanan yang manis. 

Data (3) Nino, Si Petualang Cilik. Si adalah pemarkah yang 

bergabung dengan verba aktif. Data (3) disebut minor karena kalimat 

tersebut hanya mengandung satu unsur inti. Data (3) menceritakan 

seorang petualang cilik yang mampu menghadapi semua rintangan dan 

tantangan serta mampu menyelesaikan semua masalah yang di hadapi. 

Seseorang tersebut bernama Nino. 

Data (4) Oji Si Anak Santun. Si termasuk pemarkah yang 

bergabung dengan nomina bernyawa. Data (4) disebut minor karena 

kalimat tersebut hanya mengandung satu unsur pusat atau inti. Data (4) 

memberitahukan bahwa Oji adalah anak yang mempunyai sifat santun 

terhadap orang-orang disekitarnya. Baik yang lebih tua maupun yang 

lebih muda karena pada dasarnya tidak hanya orang tua saja yang harus 

dihormati. 

Data (5) Petualangan Si Mumu. Si pemarkah yang bergabung 

dengan nomina bernyawa. Data (5) disebut minor karena kalimat 

tersebut hanya mengandung satu unsur inti. Data (5) menceritakan 

perjalanan si Mumu yang penuh dengan tantangan, rintangan, dan lika-

liku.Si Mumu di sini adalah seekor ikan emas yang begitu kuat dan 

sabar dalam menghadapi pengalaman hidup yang dijalaninya. Dengan 

kesabaran tersebut si Mumu mendapatkan kebahagiaan yang tidak 

pernah akan terlupakan. 

b. Kalimat Mayor 

(6) Kreatif Menulis Cerita Anak 

(7) Andai Aku Bisa Menanyakan Banyak Hal Kepada Tuhan 

(8) Melihat Indahnya Surga 

(9) Panen di Lembah Apel Hijau 

(10) Rahasia 24 Masjid Terunik di Dunia 
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Data (6) Kreatif Menulis Cerita Anak. Pemarkah me(N) yang 

tersematkan pada bentuk dasar tulis berlaku sebagai verba dengan peran 

aktif. Data (6) disebut mayor karena kalimat tersebut mengandung dua 

unsur yaitu kata sifat pada kata kreatif dan kata kerja pada kata menulis. 

Data (6) memberitahukan bahwa dalam menulis cerita anak diperlukan 

kreatifitas yang banyak. Dengan adanya kreativitas yang cukup,sebuah 

cerita anak akan lebih bervariasi. 

Data (7) Andai Aku Bisa Menanyakan Banyak Hal kepada Tuhan. 

Pemarkah me(N)-kan yang tersematkan pada bentuk dasar tanya 

berlaku sebagai verba dengan peran aktif. Data (7) disebut mayor 

karena kalimat tersebut mengandung dua unsur yaitu kata benda pada 

kata aku dan kata kerja pada kata menanyakan. Data (7) menceritakan 

bahwa di sebuah desa terpencil hiduplah seorang yang bernama Diah 

dan hidup serba kekurangan.Rasa syukur tak pernah diucapkan.Hanya 

sibuk melihat orang di sekelilingnya yang hidup berkecukupan. Diah 

selalu menghayal agar semua doa yang selalu keluar dari mulutnya bisa 

terjawab oleh Tuhan. 

Data (8) Melihat Indahnya Surga.Pemarkah me yang tersematkan 

pada bentuk dasar lihat berlaku sebagai verba dengan peran aktif. Data 

(8) disebut mayor karena kalimat tersebut mengandung dua unsur yaitu 

kata kerja pada kata melihat dan kata benda pada kata surga. Data (8) 

memberitahukan bahwa tempat yang bernama surga tidak ada yang 

menandingi keindahannya. Tempat sebagus apapun di dunia tidak ada 

apa-apanya dibandingkan dengan tempat yang bernama surga. Disini 

diceritakan bahwa surga itu sangat sejuk, damai, indah, dan 

subhanallah. 

Data (9) Panen di Lembah Apel Hijau.Pemarkah di berlaku sebagai 

tanda pengenal terhadap peran tempat. Data (9) disebut mayor karena 

kalimat tersebut mengandung dua unsur yaitu kata kerja pada kata 

panen dan kata benda pada kata lembah apel hijau. Data (9) 

memberitahukan sebuah kegiatan yang dilakukan banyak orang di desa 
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yang terkenal sebagai produksi buah apel.Disini diceritakan banyak 

orang yang memasang wajah bahagia karena melihat hasil tanamannya 

selama ini banyak membawa keuntungan. 

Data (10) Rahasia 24 Masjid Terunik di Dunia. Pemarkah di 

berlaku sebagai tanda pengenal terhadap peran tempat. Data (10) 

disebut mayor karena kalimat tesebut mengandung dua unsur yaitu kata 

sifat pada kata rahasia dan kata benda pada kata masjid. Data (10) 

memberitahukan bahwa banyak rahasia yang terdapat pada Masjid-

masjid di dunia. Rahasia tersebut tidak semua orang tahu, melainkan 

hanya orang-orang tertentu. Biasanya orang tersebut adalah juru kunci 

ataupun orang-orang terdekat yang berada di masjid tersebut. 

2. Kalimat Perintah 

(11) Tidurlah, Beruang 

(12) Jangan Menangis, Anis 

(13) Coki Periksalah Lagi! 

(14) Jangan Jorok Dong! 

(15) Bangun Pagi 

 

Data (6) Tidurlah, Beruang. Hal ini dapat diketahui bahwa data (6) 

termasuk golongan kalimat perintah, hal ini ditandai oleh penggunaan 

partikel –lah pada bentuk dasar tidur yang berlaku sebagai verba yang 

berperan aktif yang menyatakan makna perintah. Dimana di dalam 

cerita ini beruang diperintahkan untuk cepat tidur karena hari sudah 

mulai gelap. 

Adapun data (7) Jangan Menangis, Anis. Data (7) termasuk 

golongan kalimat perintah karena pada kata jangan yang bergabung 

dengan verba aktif menggunakan intonasi keras yang merupakan salah 

satu ciri kalimat perintah. Anis tidak boleh menangis karena Anis bukan 

anak kecil lagi. 

Data (8) Coki Periksalah Lagi!. Data (8) termasuk golongan 

kalimat perintah, hal ini ditandai oleh penggunaan partikel–lah pada 

bentuk dasar periksa  yang  berlaku sebagai verba dengan peran aktif 

yang menyatakan makna perintah. Dimana Coki diperintahkan 
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memeriksa lagi untuk memastikan bahwa keadaan temannya baik-baik  

saja. 

Data (9) Jangan Jorok Dong!. Data (9) termasuk golongan kalimat 

perintah karena pada kata jangan yang bergabung dengan adjektiva 

menggunakan intonasi keras yang merupakan salah satu ciri kalimat 

perintah. Jorok adalah hal yang buruk dan menjijikkan, oleh karena itu 

pembaca diperintahkan jangan sampai mempunyai sifat jorok yang 

hanya akan merugikan diri sendiri. 

Data (10) Bangun Pagi. Data (10) termasuk golongan kalimat 

perintah karena maksud dari judul di atas bukan untuk memberitahukan 

bahwa tokoh dalam cerita tersebut selalu bangun pagi ataupun tidak 

bisa bangun pagi, melainkan tokoh dalam ceritatersebut ingin pembaca 

bisa membiasakan bangun pagi yang ternyata banyak manfaatnya. 

Bangun Pagi berlaku sebagai verba dengan peran aktif. 

3. Kalimat Tanya 

(11) ApakahOrnitMarah? 

(12) InginJadiApaKau Nanti? 

(13) Apa Saja Perbedaan Robot dengan Manusia? 

(14) Maukah Kamu Jadi Temanku? 

(15) Kemana Temanku Pergi? 

Data (11) Apakah Ornit Marah?.Data (11) termasuk golongan 

kalimat tanya karena isinya menanyakan sesuatu serta ditandai dengan 

penggunaan kata apakah dan ditambahkan kata tanya pada akhir 

kalimat yang merupakan salah satu ciri kalimat tanya.  

Data (12) Ingin Jadi Apa Kau Nanti?. Data (12) termasuk golongan 

kalimat tanya karena isinya menanyakan sesuatu dan kata tanya pada 

akhir kalimat yang merupakan salah satu ciri kalimat tanya. 

Data (13) Apa Saja Perbedaan Robot dengan Manusia?.Data (13) 

termasuk golongan kalimat tanya karena isinya menanyakan sesuatu 

serta ditandai dengan penggunaan kata apa dan ditambahkan kata tanya 

pada akhir kalimat yang merupakan salah satu ciri kalimat tanya. 
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Data (14) Maukah Kamu Jadi Temanku?. Data (14) termasuk 

golongan kalimat tanya karena isinya menanyakan sesuatu serta 

ditandai penggunaan kata maukah dan ditambahkan kata tanya pada 

akhir kalimat yang merupakan salah satu ciri kalimat tanya. 

Data (15) Kemana Temanku Pergi?. Data (15) termasuk dalam 

kalimat tanya karena isinya menanyakan sesuatu serta ditandai 

penggunaan kata kemana dan ditambahkan kata tanya pada akhir 

kalimat yang merupakan salah satu ciri kalimat tanya. 

2. Deskripsi Penggunaan Diksi 

a. Penggunaan Diksi Kata Benda 

(1) Jubah Baru Sang Kaisar 

(2) Si Koki Cilik 

(3) Mongki Si Penolong 

(4) MelihatIndahnyaSurga 

(5) Dunia di BalikKaca 

 

Data (1) Jubah BaruSang Kaisar. Data (1) kata jubah sudah 

menunjukkan kata benda yaitu baju panjang sampai di bawah lutut, 

berlengan panjang seperti yang dipakai oleh orang Arab. Sang kaisar 

memiliki jubah baru yang sangat berharga menurutnya. Adanya jubah 

baru tersebut diyakini mampu membawa keberuntungan bagi Sang 

kaisar. 

Data (2) Si Koki Cilik. Data (2) merupakan penggunaan diksi 

kata benda, tepatnya pada kata koki. Koki adalah orang yang ahli 

dalam seni boga atau juru masak dan bentuknya berupa benda nyata 

atau benda hidup. Disebuah Desa terdapat anak yang hobi memasak. 

Dengan hobi memasak anak tersebut banyak memenangkan lomba 

memasak yang diadakan di desanya maupun di desa lainnya sehingga 

Koki Cilik adalah julukan untuk anak tersebut.  

Data (3) Mongki Si Penolong. Data (3) kata penolong sudah 

menunjukkan kata benda yaitu orang yang menolong dan bentuknya 
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berupa benda nyata atau benda hidup. Anak yang bernama Mongki 

adalah anak yang suka menolong sesamanya. Mongki tidak pernah 

mengharap balasan atas semua perbuatannya karena melihat orang 

bahagia dirinya pun merasa bahagia. 

Data (4) Melihat Indahnya Surga. Data (4) merupakan 

penggunaan diksi kata benda, tepatnya pada kata surga. Surga adalah 

alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal 

di dalamnya dalam keabadian. Tempat yang benama surga tidak ada 

yang menandingi keindahannya. Tempat sebagus apapun di dunia 

tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat yang bernama 

surga, sejuk, damai, indah, dan subhanallah.  

Data (5) Dunia di Balik Kaca. Data (5) merupakan penggunaan 

diksi kata benda, tepatnya pada kata kaca. Kaca adalah benda yang 

keras biasanya bening dan mudah pecah yang mempunyai fungsi 

sebagai cermin atau kaca muka. Akan tetapi kaca di sini bukan cermin 

atau kaca muka melainkan contoh teladan (tokoh yang dapat dijadikan 

teladan dalam kehidupan kita). Kehidupan seseorang dari depan 

terlihat begitu bahagia ternyata banyak mempunyai konflik dan 

masalah yang sebenarnya terjadi.Namun, seseorang tersebut pandai 

dalam menyembunyikan masalah yang sedang dihadapinya. 

b. Penggunaan Diksi Kata Kerja 

(6) Kreatif Menulis Cerita Anak 

(7) Andai Aku Bisa Menanyakan Banyak Hal kepada Tuhan 

(8) Melihat Indahnya Surga 

(9) Belajar Mengenal Warna Sambil Bernyanyi 

(10) Melacak Penulis Misterius 

 

Data (6) Kreatif Menulis Cerita Anak. Data (6) kata menulis 

sama halnya dengan tulis termasuk kata kerja yaitu suatu kegiatan 

membuat huruf dengan pena atau melahirkan pikiran atau perasaan 

dengan tulisan. Dalam menulis cerita anak diperlukan kreativitas yang 
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banyak. Dengan adanya kreativitas yang cukup, sebuah cerita anak 

akan lebih bervariasi. 

Data (7) Andai aku Bisa Menanyakan Banyak Hal kepada 

Tuhan. Data (7) kata menanyakan sama halnya dengan tanya yaitu 

suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk meminta keterangan 

tentang sesuatu atau bertanya sesuatu kepada seseorang. Diceritakan 

di sebuah desa terpencil hiduplah seorang yang bernama Diah dan 

hidup serba kekurangan. Rasa syukur tidak pernah diucapkan. Hanya 

sibuk melihat orang di sekelilingnya yang hidup berkecukupan. Diah 

selalu menghayal agar semua doa yang selalu keluar dari mulutnya 

bisa terjawab oleh Tuhan. 

Data (8) Melihat Indahnya Surga. Data (8) kata melihat 

termasuk penggunaan diksi kata kerja karena melihat sama halnya 

dengan lihat yang artinya suatu kegiatan pekerjaan yang dilakukan 

seseorang menggunakan mata sebagai alat untuk memandang. Tempat 

yang bernama surga tidak ada yang menandingi keindahannya. 

Tempat sebagus apapun di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan 

dengan tempat yang bernama surga, sejuk, damai, indah, dan 

subhanallah.  

Data (9) Belajar Mengenal Warna Sambil Bernyanyi. Data 

(9) kata belajar termasuk kata kerja karena belajar merupakan proses 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. 

Belajar tidak hanya bisa dilakukan dengan membaca atau menyimak. 

Bernyanyi juga salah satu metode yang bisa dilakukan untuk 

mempermudah suatu pembelajaran.  

Data (10) Melacak Penulis Misterius. Data (10) kata melacak 

sama halnya dengan lacak termasuk kata kerja yaitu kegiatan mencari 

atau menuruti jejak, memeriksa dengan teliti, menyelidiki, dan 

mengusut suatu hal yang dianggap penting. Mencari tahu ciri-ciri 

seseorang yang menulis suatu karya karena pada karya tersebut sang 
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penulis tidak mencantumkan identitas diri sehingga membuat 

pembaca menjadi penasaran.  

c. Penggunaan Diksi Kata Sifat 

(11) Kreatif Menulis Cerita Anak 

(12) Berani karena Jujur 

(13) Apakah Ornit Marah? 

 

Data (11) Kreatif Menulis Cerita Anak.Data (11) merupakan 

penggunaan kata sifat, tepatnya pada kata kreatif. Kreatif yaitu 

sesuatu yang bersifat mengandung daya cipta dan memiliki 

kemampuan untuk menciptakan. Dalam menulis cerita anak 

diperlukan kreativitas yang banyak. Dengan adanya kreativitas yang 

cukup, sebuah cerita anak akan lebih bervariasi. 

Data (12) Berani karena Jujur. Data (12) kata jujur sudah 

menunjukkan kata sifat yaitu lurus hati, tidak berbohong, tulus, dan 

ikhlas. Kita tidak boleh takut melakukan apapun jika kita sudah jujur 

karena sebuah kejujuran akan membuahkan hasil yang 

menyenangkan.  

Data (13) Apakah Ornit Marah?.Data (13) merupakan 

penggunaan diksi kata sifat, tepatnya pada kata marah. Marah yaitu 

sifat sangat tidak senang karena dihina atau diperlakukan tidak 

sepantasnya. Disini diceritakan bahwa apakah Ornit masih marah 

akibat perbuatan teman-temannyayang selalu jail kepadanya. 

D. TEMUAN 

Penelitian yang saya lakukan ini dapat dibandingkan deangan penelitian 

relevan yang lainnya yaitu dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati 

(2007), penelitian Imas (2008), Farida (2010), Istiqomah (2010), dan 

Nurkholis (2012). Persamaannya dapat dilihat pada rumusan masalah yang 

sama-sama mendeskripsikan ragam kalimat. Selain itu, persamaannya juga 

terletak pada hasil, bahwa dari hasil penelitian mengenai ragam kalimat yang 

sering muncul adalah ragam kalimat berita. Dibandingkan dengan kalimat 

tanya dan perintah, kalimat berita lebih dominan digunakan dan sering 
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muncul. Perbedaannya terletak pada sumber data penelitian. Susilowati 

(2007), Imas (2008), Farida (2010), Nurkholis (2012) lebih mengacu pada 

Terjemahan Al-Qur’an sedangkan Istiqomah (2010) lebih mengacu pada 

Majalah Wanita. Selain itu, terletak pada rumusan masalah dimana dari 

kelima peneliti tersebut mengambil masalah mengenai struktur fungsional.  
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