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ANALISIS PENGGUNAAN KATA KETERANGAN PADA 

KARANGAN NARASI SISWA DI SMP 

Abstrak 

 

Penelitian tentang penggunaan kata keterangan dalam karangan narasi siswa ini 

bertujuan untuk menganalisis satuan lingual keterangan yang digunakan oleh siswa 

dan menganalisis penggunaan fungsi keterangan yang digunakan oleh siswa. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini 

adalah kalimat yang mengandung fungsi keterangan yang terdapat pada karangan 

narasi siswa di SMP N 1 Kartasura. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

simak dan catat. Keabsahan data yang digunakan dengan mengunakan triangulasi 

teori. Teknik analisis data menggunakan metode agih dengan teknik bagi unsur 

langsung. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini ada dua. (1) Satuan lingual 

keterangan (2) fungsi kata keterangan. Satuan lingual keterangan berupa frasa 

preposisi, frasa nomina dan keterangan dalam klausa. Fungsi kata keterangan 

menduduki fungsi sebagai kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, kata 

keterangan alat, kata keterangan sebab, kata keterangan penyerta dan kata keterangan 

tujuan. Frekuensi pada satuan lingual frasa sebanyak 54 kali, fungsi keterangan tempat 

sebanyak 113 kali dan siswa yang sering menggunakan fungsi keterangan pada 

karangan narasi siswa kelas VIII F yaitu HFA dengan judul LKJ sebanyak 19 kali. 

 

Kata kunci : Fungsi kata keterangan, Karangan narasi. 

 

Abstract 

Research on the use of adverbs in student narrative essays aims to analyze the lingual 

units of information used by students and analyze the use of information functions 

used by students. This research uses descriptive qualitative method. The data in this 

study are sentences that contain information functions found in the narrative essays of 

students in SMP N 1 Kartasura. Data collection techniques use the look and note 

method. The validity of the data used by using theory triangulation. Data analysis 

techniques use agih methods with techniques for direct elements. There are two results 

found in this study. (1) lingual information unit (2) adverb function. The lingual 

information unit is a prepositional phrase, noun phrase and description in the clause. 

Adverb function occupies a function as an adverb of a place, adverb of time, adverb of 

the instrument, adverb of cause, accompanying adverb and adverb of purpose. 

Frequencies on lingual units that often appear are phrases as much as 54 times, 

function of spot information as much as 113 times and students who often use 

information functions in narrative essays of VIII F students, namely HFA with LKJ 

titles 19 times. 

 

Keywords: Adverb function, narrative essay. 

 
1. PENDAHULUAN 

Fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran yang sangat penting. 

Menurut Chaer (2012:32), Bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan 

oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasikan diri. Bahasa juga tidak terlepas dari sebuah kalimat. 
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Kata keterangan merupakan kata yang memberikan penjelasan (keterangan) 

tentang kata lain seperti kata bilangan, kata kerja, dan kata sifat dalam sebuah kalimat. 

Maka kata keterangan tidak dapat menerangkan kata benda dan kata ganti benda. 

Penelitian tentang kata keterangan sudah pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya, yaitu. Penelitian yang telah dilakukan Salenda (2017) dengan 

judul “Kata Keterangan Dalam Bahasa Inggris Dan Bahasa Sangir Dialek Siau (Suatu 

Analisis Kontrastif)” penelitian tersebut menjelaskan tentang kata keterangan dalam 

bahasa Inggris terbagi atas bentuk sederhana dan bentuk kompleks. Bentuk kompleks 

adalah bentuk kata keterangan yang dibentuk melalui penambahan sufiks –ly dan –

wards, Sedangkan kata keterangan dalam dialek Siau hanya ditemukan bentuk 

sederhana. Dari segi makna, kata keterangan dari keduanya dapat menyatakan makna 

sebagai kata keterangan cara, waktu, tempat dan arah, intensitas dan sebab.  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa kata keterangan 

merupakan kata yang memberikan penjelasan (keterangan) tentang kata lain seperti 

kata bilangan, kata kerja, dan kata sifat dalam sebuah kalimat. Alasan Penulis 

melakukan penelitian ini karena  merasa tertarik untuk membahas kata keterangan 

dengan lebih mendalam dengan objek kata keterangan dalam karangan narasi siswa. 

Selain itu penelitiaan ini juga belum ada penjelasan sebelumnya mengenai kata 

keterangan dalam karangan narasi siswa, karena rasa ketertarikan dan rasa ingin lebih 

mendalami kajian bahasa, penulis memberi judul “Analisis Penggunaan Kata 

Keterangan Pada Karangan Narasi Siswa di SMP”.  

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati (Moelong, 

2008: 4). Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data 

berupa kata-kata tertulis. Penelitian ini dikatakan penelitian deskriptif kualitatif karena 

penelitian ini mengkaji aspek satuan lingual yang mengandung fungsi keterangan 

dalam karangan siswa. 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
 
adalah metode 

simak dengan menggunakan teknik catat. Metode simak dilakukan untuk menyimak 

20 karangan narasi siswa di SMP N 1 Kartasura, dengan mengidentifikasi data satuan 

lingual yang mengandung fungsi kata keterangan setelah data terkumpul, tahapan 
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berikutnya mengklasifikasikan data yang terdapat satuan lingual yang mengandung 

fungsi kata keterangan. Teknik berikutnya yaitu teknik catat. Teknik ini dilakukan 

dengan cara penulis membaca terlebih dahulu dan mencatat dengan 

mengidentifikasikan 20 karangan narasi siswa di SMP N 1 Kartasura, kemudian 

menyeleksi data dan terakhir menganalisis data satuan lingual yang mengandung 

fungsi kata keterangan. Keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

mengunakan metode triangulasi teori. Menurut Bachri (2010:56) triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu 

yang lain data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teori. 

Keabsahaan data yang ditemukan dengan berlandaskan pada teori yang ada. Analisis 

data pada penelitian ini menggunakan metode agih. Metode agih adalah metode yang 

alat penentunya merupakan bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri, seperti: 

kata, fungsi sintaksis, klausa, dan sebagainya (Sudaryanto, 1993:15). Metode agih 

digunakan untuk mengetahui fungsi keterangan dalam karangan narasi siswa yang 

dibentuk dengan menggunakan bahasa. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah 

teknik bagi unsur langsung yaitu cara yang digunakan pada awal kerja analisis dengan 

membagi satuan lingual data menjadi beberapa bagian atau unsur dan unsur yang 

bersangkutan dipandang sebagai bagian langsung membentuk satuan lingual yang 

dimaksud. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Satuan lingual keterangan 

Berdasarkan hasil analisis dokumen yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui 

bahwa satuan lingual keterangan ada dua yaitu frasa dan keterangan dalam klausa. 

Satuan lingual pada karangan narasi siswa yang berupa frasa terdiri dari frasa perposisi 

dan frasa nomina.  

3.1.1 Frasa Preposisi 

Tabel 1. Frasa Preposisi 

 

 

 

 

No Frasa Frekuensi Karangan ke 

1 Di Kamar 2 1, 12 

2 Ke Kamar 2 1, 12 
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Tabel 1. frasa  pada data nomor (1) sampai dengan (5) merupakan keterangan yang 

berupa frasa preposisional.  Frasa adalah gabungan atau kesatuan kata yang berbentuk 

dari dua kata atau lebih yang memiliki fungsi sintaksis dan satu makna sintaksis. Tabel 

1.1 data nomor (1) sampai dengan (10) adalah frasa preposisional yaitu frasa yang 

unsurnya berupa kata depan. 

3.1.2 Frasa Nomina  

   Tabel  2.  Frasa Nomina 

 

 

 

Tabel 2. data nomor (1) sampai dengan (5) termasuk frasa nomina yang terdapat pada 

karangan narasi siswa. Frasa nomina yaitu frasa yang memiliki distribusi yang sama 

dengan kata nominal. Frasa nomina yaitu frasa yang selalu unsurnya berupa, yakni jam 

setengah tujuh, hari ke empat, aku membeli baju, waktu 2-3 jam. 

Tabel 3.  Keterangan dalam Klausa 

No Keterangan dalam klausa Karangan ke 

1 Aku dan keluargaku pergi kesana karena bibiku sedang 

sakit 

8 

2 Hari yang kutunggu-tunggu karena aku bersama teman 

sekolahku akan melaksanakan study tour ke Bali 

15 

Tabel 3.  merupakan keterangan dalam klausa karena, klausa tersebut yang menjadi 

bagian luar inti yang berfungsi untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau 

makna predikat. Unsurnya yakni, karena bibiku sedang sakit, karena kereta yang 

kutumpangi terjadi kesalahan teknis. 

3.2 Fungsi keterangan  

3.2.1 Keterangan Tempat 

Keterangan tempat adalah bagian klausa atau kalimat yang menyatakan makna tempat 

terjadinya sesuatu (Markhamah, 2009: 149). 

3.2.1.1 Keterangan Tempat yang ditandai dengan preposisi di. 

Preposisi di maksudnya kata depan yang berfungsi sebagai penanda  tempat 

keberadaan.  

(1) Sesampainya di Pantai, kami langsung mencari tempat yang teduh. 

(ADM-BKP) 

 

Pada data nomor (2) frasa di Pantai tersebut menduduki fungsi sebagai 

keterangan tempat. Data tersebut dikatakan keterangan tempat karena merupakan 

preposisi penanda tempat yang di awali dengan preposisi di yang menyatakan tempat 

wisata. 

No Frasa Frekuensi  Karangan ke  

1 Hari jumat 1 1 

2 Teman saya 3 1 
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3.2.1.2 Kata keterangan tempat yang ditandai dengan preposisi Ke 

Preposisi ke maksudnya kata depan yang berfungsi sebagai penanda tempat tujuan. 

 (2) Pada liburan kemarin aku dan keluargaku berlibur ke Pantai 

sepanjang. (ADM-BKP) 

 

Pada data nomor (2) frasa ke Pantai tersebut menduduki fungsi sebagai 

keterangan tempat. Data tersebut dikatakan keterangan tempat karena merupakan 

preposisi penanda tempat yang diawali dengan preposisi ke yang menyatakan tempat 

tujuan wisata. 

3.2.1.3 Kata keterangan yang ditandai dengan Preposisi Dari 

   Preposisi dari maksudnya kata depan yang berfungsi sebagai penanda arah atau 

tempat asal. 

(3)Setelah dari Bedugul kami berpariwisatamenuju pusat oleh-oleh 

Joger.(AWKN-STKB) 

 

Pada data nomor (3) frasa dari Bedugul tersebut menduduki fungsi sebagai kata 

keterangan tempat. Frasa tersebut dikatakan keterangan tempat, karena merupakan 

preposisi penanda tempat yang diawali dengan preposisi dari yang menyatakan tempat 

wisata.  

3.2.2 Keterangan Waktu 

Keterangan waktu menyatakan terjadinya suatu kejadian atau  peristiwa. Kata-kata 

yang digunakan dalam keterangan waktu berupa kemarin, besok, lusa, dan hari 

tertentu.  

3.2.2.1 Keterangan Waktu Yang Ditandai Dengan preposisi Pada  

Kata pada maksudnya kata yang berfungsi sebagai penanda waktu. 

  (4)Pada liburan kemarin aku dan keluargaku berlibur ke Pantai    Sepanjang 

sebelum kami berangkat ke pantai sepanjang, ibukku mempersiapkan 

makanan dan minuman untuk kami nikmati diperjalanan dan disana. 

sedangkan aku dan kakakku mempersiapkan kendaraan yang akan kami 

pakai. (ADM-BKP) 

 

 Pada data nomor (4) frasa Pada liburan kemarin menduduki fungsi sebagai 

keterangan waktu yang menyatakan suatu  kejadian yang berfungsi sebagai penanda 

waktu. Frasa tersebut dikatakan keterangan waktu karena frasa tersebut menyatakan 

suatu tindakan terjadi dan kapan munculnya suatu keadaan dengan ditandai preposisi 

pada yang menyatakan penanda waktu. 

3.2.2.2 Keterangan Waktu Yang Menggunakan Kata Pukul 

Kata pukul maksudnya kata yang berfungsi sebagai penanda waktu. 
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 (5) Bangun pada hari jum’at pagi saya amat terperanjat dikarenakan  lihat 

jam dikamar sudah pukul 06.00 WIB. (AKWN-SKB) 

 

Pada data nomor (5) frasa pukul 06.00 WIB tersebut menduduki fungsi sebagai 

keterangan waktu yang menyatakan suatu  kejadian. Frasa tersebut dikatakan 

keterangan waktu, karena frasa tersebut menunjukkan makna saat dan penunjuk waktu 

dengan ditandai kata pukul  yang menyatakan pada waktu bangun. 

3.2.2.3 Keterangan Waktu Yang Ditandai Dengan Kata hari  

Kata hari maksudnya kata yang berfungsi sebagai penunjuk waktu dari  pagi sampai 

pagi lagi.  

(6) Keesokan harinya kami pergi ke pantai pandhawa, kuta,   tanah lot dan 

museum bajra sandi, serta pantai sanur. kami menikmati tengelamnya 

matahri dipantai kuta lalu kami menuju ke hotel dan beristirahat.(AKWN-

SKB) 

 

 Pada data nomor (6) frasa Keesokan harinya menduduki fungsi sebagai 

keterangan waktu yang menyatakan suatu  kejadian. Frasa tersebut di katakan 

keterangan waktu karena frasa tersebut menyatakan suatu tindakan terjadi dan kapan 

munculnya suatu keadaan dengan ditandai kata hari yang menyatakan kelanjutan hari. 

 Frasa menduduki sebagai keterangan waktu yang menyatakan suatu  kejadian. 

Frasa tersebut di katakan keterangan waktu karena frasa tersebut menyatakan suatu 

tindakan terjadi dan kapan munculnya suatu keadaan dengan ditandai kata hari yang 

menyatakan waktu yang telah berlangsung.  

3.2.2.4 Keterangan Waktu Yang Ditandai Dengan Kata tanggal  

 Kata tanggal maksudnya kata yang berfungsi sebagai penunjuk waktu kepada hari 

tertentu di dalam sistem kalender. Penanggalan memungkinkan seseorang untuk 

mengidentifikasikan hari tertentu 

(7) Pada hari kamis, 29 Maret 2018 aku bangun pukul 05.00 WIB. setelah itu 

saya mengambil air wudhu untu sholat subuh, setelah sholat subuh aku 

merapikan tempat tidurku. setelah itu aku merebus air untuk mandi 

pagi.(DAR-K) 

 

Pada data nomor (7) 29 Maret 2018 menduduki fungsi sebagai keterangan waktu 

yang menyatakan suatu  kejadian. Frasa tersebut dikatakan keterangan waktu, karena 

menyatakan suatu tindakan terjadi dan kapan munculnya suatu keadaan dengan 

ditandai kata tanggal yang menyatakan pada waktu bangun.  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hari
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kalender
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3.2.3 Keterangan Alat  

Keterangan alat adalah bagian klausa atau kalimat yang mengungkapkan alat yang 

digunakan untuk kalimat yang mengungkapkan alat yang digunakan untuk melakukan 

tindakan yang dinyatakan dalam fungsi predikat. keterangan alat dapat dinyatakan 

dengan kata penghubung menggunakan, dengan dan dapat dieksplisitkan dengan 

secara (Markhamah, 2009: 140).  

3.2.3.1 Keterangan Alat Yang Ditandai Kata Menggunakan  

Kata menggunakan maksudnya kata yang berfungsi sebagai penunjuk alat   yang berati 

memakai atau melakukan sesuatu dengan alat. 

(8) Aku bangunpagi-pagi dan segera bersiap-siap untuk berangkat dari rumah 

pukul 07.00 pagi. kami pergi menggunakan mobil.   ( HFA-LKJ) 

 

Data pada nomor (8) pergi menggunakan mobil merupakan keterangan alat 

karena unsur itu menjelaskan dengan apa mereka pergi. Jadi unsur kalimat pada data 

tersebut telah jelas menunjukkan keterangan alat, karena di situ menggunakan alat 

yang ditandai dengan kata menggunakan yang menyatakan penanda alat transportasi 

yang akan digunakan. 

3.2.3.2 Keterangan Alat Yang Ditandai preposisi Dengan  

Kata penghubung dengan maksudnya kata pengubung yang berfungsi sebagai 

penunjuk alat yang berati memakai atau menggunakan suatu alat. 

 (9) Aku dan keluargaku pergi ke Sragen dengan naik mobil.   (TP-PKS) 

 

Pada data nomor (9) frasa dengan naik mobil tersebut merupakan keterangan alat 

karena unsur itu menjelaskan dengan apa mereka pergi. jadi unsur kalimat pada data 

tersebut telah jelas menunjukkan keterangan alat, karena di situ menggunakan alat 

yang ditandai dengan preposisi dengan yang menyatakan penanda alat transportasi 

yang akan dipakai untuk pergi ke jogja dan ke sragen. 

3.2.4 Keterangan Sebab  

Keterangan sebab adalah bagian kalimat yang menyatakan alasan atau sebab 

terjadinya sesuatu (Markhamah, 2009: 139). keterangan sebab dinyatakan dengan 

penggunaan kata sebab, karena, atau oleh karena. di bawah ini data keterangan sebab 

yang ditandai dengan kata karena. 

 (10) Aku dan keluargaku pergi kesana karena bibiku sedang sakit   oleh 

karena itu kami menjenguknya. (NIS-RBDLGM) 

 



8 

 

 Pada data nomor (10) karena bibiku sedang sakit merupakan kata keterangan 

sebab. Karena yang dinyatakan oleh klausa bibiku sedang sakit. Pada kalimat itu kata 

penghubung karena menandai keterangan tersebut sebagai keterangan sebab yang 

menyatakan sebuah alasan yang menghasilkan kegiatan. 

3.2.5 Keterangan Penyerta  

Menurut Keraf dalam Markhamah (2009:147) keterangan penyerta diartikan sebagai 

keterangan yang menjelaskan ikut sertanya seseorang dalam satu tindakan yang 

disebutkan dalam predikat. kata penghubung yang sering digunakan adalah dengan 

atau bersama. di belakang kata penghubung tersebut adalah nomina atau orang. 

Keterangan penyerta yang ditandai dengan kata bersama maksudnya berbarengan. 

 

(11) Aku ingat betul dulu aku di kamar 215 bersama 5 temanku   yang 

lain.(PAA-PD) 

 

 Pada data nomor (17) bersama 5 temanku merupakan keterangan penyerta 

yang menyatakan keikut sertaan seseorang yang ditandai dengan kata bersama. di 

katakan keterangan penyerta karena yang menyatakan dengan siapa subjek kalimat itu 

melakukan aktivitas yang disebutkan pada predikat.  

3.2.6 Keterangan Tujuan 

Keterangan tujuan adalah bagian klausa atau kalimat yang menyatakan tujuan 

penutur/pembicara (Markhamah, 2009: 149).  Keterangan tujuan ditandai dengan kata 

agar, supaya, untuk, dan bertujuan. Keterangan tujuan ditandai dengan untuk yang 

menyatakan tujuan atau maksud. 

(12) Pada tanggal 10 November 1945 meletuslah sebuah gerakan   

perlawanan rakyat Surabaya untuk mengusir penjajah Belanda dan 

sekutunya dari tanah air khususnya untuk daerah Surabaya.(OA-PS) 

 

 Pada data nomor (18) Surabaya untuk mengusir penjajah Belanda 

merupakan keterangan tujuan karena bagian kalimatnya menyatakan tujuan penutur 

dan mengunakan kata tugas untuk yang menyatakan sebuah alasan yang memiliki 

tujuan. 

3.3 Jenis Dan Frekuensi Kata Keterangan Yang Terdapat Pada Karangan 

Narasi Siswa. 

           Tabel 4.  Frekuensi Satuan Lingual Keterangan 

No Bentuk lingual keterangan Frekuensi 

1  Frasa  54 
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2 Keterangan dalam bentuk klausa 4 

Jumlah 58 

Berdasarkan hasil pada tabel 4. bentuk lingual keterangan yang sering dipakai 

pada penulisan karangan narasi siswa kelas VIIF SMP N 1 Kartasura yaitu frasa. 

Frekuensi pemakaian bentuk lingual keterangan pada frasa ditemukan ada 54 kali. 

Tabel 5.  Frekuensi fungsi keterangan 

No Jenis Kata Keterangan 

K T F K W F K A F K P F K S F K T F 

1 Preposis

-i Di 

44 Preposis

-i Pada 

14 Kata 

Menggu

-nakan 

4 Kata 

Bersa-

ma 

1 Kare

-na 

5 Kata 

untuk 

3 

2 Preposis

-i Ke 

61 Kata 

Pukul 

24 Preposis

-i 

dengan 

2       

3 Preposis

-i Dari 

11 Kata 

Hari 

16         

4   Kata 

Tanggal 

6         

 Jumlah 113  60  6  1  5  3 

 Berdasarkan hasil pada tabel 5. jenis keterangan yang sering dipakai pada 

penulisan karangan narasi siswa kelas VIIIF SMP N 1 Kartasura sebanyak 6 jenis 

keterangan. Frekuensi  yang sering digunakan  oleh siswa yaitu kata keterangan tempat 

yang menggunakan preposisi ke sebanyak 61 kali, kata keterangan waktu yang 

menggunakan kata pukul sebanyak 24 kali, kata keterangan waktu yang menggunakan 

kata hari dan kata keterangan tempat yang menggunaka preposisi dari. 

Tabel 6.  Nama Siswa, judul Karangan dan fungsi keterangan yang di pakai 

No Nama 

Siswa 

Judul 

Karangan 

Narasi 

K T K W K A K S K P K T Jumlah  

1 AKWN STKB 13 3 
- 

- - - 16 

2 AFF LP 4 3 - - - - 7 

3 ADM BKP 4 1 - - - - 5 

4 DT LKP 6 7 - - - - 13 

5 DAR K 4 10 - - - - 14 

6 GC PKRN 4 3 1 - - - 8 

7 HFA LKJ 13 5 1 - - - 19 

8 NIS RBDLM 2 1  2 - - 5 

9 NA MAYMR - 5 1 - - - 6 

10 NH KHM - 4 - - - - 4 

11 OA PS - 4 1 - - 3 8 

12 PAA PD 9 3 - - 1 - 13 

13 PRAS LKK 10 4 - - - - 14 

14 RY BKRP 8 3 1 - - - 12 

15 SMDS STKB 7 3 1 - - - 11 

16 MBC LKS 9  1 - - - 10 

17 TFBB STKB 9 7 - - - - 16 

18 TDPW BKRP 3 1 1 1 - - 6 
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Berdasarkan hasil pada tabel 6. nama siswa  yang sering menggunakan jenis kata 

keterangan pada karangan narasi siswa kelas VIIF SMP N 1 KARTASURA  yaitu 

HFA dengan judul LKJ frekuensi sebanyak 19 kali, TV dengan judul LSMS  frekuensi 

sebanyak 19 kali dan AKWN dengan judul STKB frekuensi sebanyak 16 kali. 

Tabel 7.  Keterangan yang menyatakan 

No KT F KW F KA F KS F KP F KT F 

1 Yang 

menyatakan 

nama kota 

3 Yang 

menyatakan 

waktu 

liburan ke 

pantai 

sepanjang 

1 Yang 

menyatakan 

penanda 

alat 

transportasi 

yang akan 

digunakan 

untuk pergi 

3 Yang 

menyatakan  

sebuah alasan 

yang 

menghasilkan 

kegiatan 

1 Yang 

menyatakan 

dengan 

siapa 

subjek 

kalimat itu 

melakukan 

aktivitas 

yang di 

seebutkan 

pada 

predikat 

1 Yang 

menyatakan 

sebuah 

alasan yang 

memiliki 

tujuan. 

1 

2 Yang 

menyatakan 

tempat 

wisata 

7 Yang 

menyatakan 

waktu saat 

pelajaran 

jam ke-4 

telah di 

mulai 

1 Yang 

menyatakan 

alat yang 

akan 

dipakai 

untuk pergi 

ke Jogja 

dan Ke 

Sragen. 

2 Yang 

menyatakan 

sebuah alasan 

yang 

menghasilkan 

kata sifat 

1 - - - - 

 

3.4 Pembahasan 

Karangan narasi siswa memiliki jenis Kata keterangan. Hal tersebut terbukti dengan 

peneliti menemukan jenis kata keterangan dalam karangan narasi siswa kelas VIIIF di 

SMP N 1 Kartasura. Peneliti ini berkaitan dengan penelitian terdahulu, misalnya 

Penelitian Salenda (2017) meneliti tentang kata keterangan dalam bahasa Inggris dan 

Bahasa Sangir Diealek Siau analisis tersebut terdapat keterangan dari keduanya dapat 

menyatakan makna sebagai kata keterangan cara, waktu, tempat dan arah, intensitas 

dan sebab. Persamaan penelitian Salenda (2017) dengan penelitian ini adalah sama-

sama menemukan kata keterangan tempat, waktu dan sebab. Perbedaan yang terdapat 

pada penelitian tersebut adalah penelitian Salenda objeknya pada bahasa Ingris dan 

19 TV LSMS 9 9 - 1 - - 19 

          

2O TP PKS 2 5 1 1 - - 9 

Total 113 60 6 5 1 3 188 
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bahasa Sangir dialek Siau dan penelitian ini meneliti kata keterangan yang terdapat 

pada karangan narasi siswa. 

Penelitian Syarifah (2017) meneliti tentang Keterangan Tempat Pada Kalimat 

Dalam Artikel Bertema Wisata Di Media Cetak Sebagai Inovasi Bahan Ajar Bahasa 

Indonesia SMP Kelas VII terdapat kesamaan dengan penelitian ini. Persamaan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti dan menemukan tentang kata keterangan. 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut adalah penelitian Syarifah (2017) 

hanya membahas keterangan tempat saja sedangkan penelitian ini membahas dan 

menemukan jenis keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan sebab, keterangan 

alat, keterangan penyerta dan keterangan tujuan yang terdapat pada karangan narasi 

siswa di SMP. Perbedaan penelitian ini juga terletak pada objeknya, yaitu pada artikel 

bertema wisata dan karangan narasi siswa pada penelitian ini.  

Penelitian Febritianti dan Intan (2017) meneliti tentang Analisis Kesalahan 

Penggunaan Kata Keterangan Pengulangan 再 Zài Dan 又 Yòu Dalam Bahasa 

Mandarin terdapat kesamaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti dan menemukan tentang kata keterangan. Perbedaan yang 

terdapat pada penelitian tersebut adalah penelitian Febritianti dan Intan (2017) 

membahas tentang kesalahan penggunaan kata keterangan dalam bahasa mandarin 

sedangkan penelitian ini membahas dan menemukan jenis keterangan tempat, 

keterangan waktu, keterangan alat, keterangan sebab, keterangan penyerta dan 

keterangan tujuan yang terdapat pada karangan narasi siswa di SMP. 

Tuğba, Onur, Dilşah (2017) meneliti tentang kata keterangan waktu yang diwakili 

oleh kata atau frasa lebih dari morfem dalam bahasa Turki terdapat persamaan dengan 

penelitian ini. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti dan menemukan 

tentang kata keterangan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut adalah 

penelitian Tuğba, Onur, Dilşah hanya membahasa keterangan waktu saja sedangkan 

penelitian ini membahasa jenis keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, 

keterangan sebab, keterangan penyerta dan keterangan tujuan yang terdapat pada 

karangan narasi siswa di SMP. Perbedaan penelitian ini juga terletak pada objeknya, 

yaitu pada buku kursus Turki dan karangan narasi siswa pada penelitian ini. 

Charlina (2016) meneliti tentang kata keterangan pada cerita bersambung Garising 

Pepesthen karya Suroso Bc. Hk tahun 2012. Persamaan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti dan menemukan tentang kata keterangan. Perbedaan yang terdapat pada 
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penelitian tersebut adalah penelitian Charlina (2016) menemukan (1) adverbia 

nominal, (2) adverbia adjektival, (3) adverbia nominal, (4) adverbia klausal,  (5) 

adverbia numerial, (6) adverbia monomorfemis, (7) adverbia polimorfemis, (8) 

adverbia letak kanan, (9)adverbia letak kiri, (10) adverbia letak bebas. Makna yang 

terkandung di dalam kata keterangan pada cerita bersambung Garising Pepesthen 

karya Suroso Bc. Hk adalah (1) makna keakanan, (2) makna kebermulaan, (3) makna 

keberlangsungan, (4) makna keusaian, (5) makna keberulangan, (6) makna 

keniscayaan, (7) makna kemungkinan, (8) makna keharusan, (9) makna keizinan, (10) 

makna kecaraan, (11) makna kualitatif , (12) makna kuantitatif, (13) makna limitatif 

sedangkan penelitian ini menemukan jenis kata keterangan tempat, kata keterangan 

waktu, kata keterangan sebab, kata keterangan alat, kata keterangan penyerta dan kata 

keterangan tujuan yang terdapat pada karangan narasi siswa di SMP. 

Palenewen (2015) meneliti tentang Kata Keterangan Dalam Novel Hook Karya 

Walter Van Tilburg Clarks. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti dan 

menemukan kata keterangan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut adalah 

penelitian Palenewen menemukan bentuk Kata Keterangan Sederhana yaitu kata 

keterangan yang hanya terdiri dari satu morfem bebas, Contohnya: Almost, now, there, 

here, too, as, and very, dan Bentuk Kata Keterangan Gabungan yaitu bentuk kata 

keterangan yang terdiri dari dua atau lebih morfem bebas atau kata membentuk satu 

kata yang mempunyai kesatuan makna dan penelitian ini menemukan jenis kata 

keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan sebab, keterangan 

tujuan, dan keterangan penyerta. Perbedaan penelitian ini juga terletak pada objeknya, 

yaitu pada novel Hook Karya Walter Van Tilburg dan penelitian ini meneliti kata 

keterangan karangan narasi siswa.  

Sujianto (2013) meneliti tentang kesalahan penggunaan kata keterangan dalam 

kalimat bahasa Mandarin pada mahasiswa angkatan 2013 Prodi Pendidikan Bahasa 

Mandarin Jurusan Bahasa dan Sastra. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti dan menemukan tentang kata keterangan. Perbedaan yang terdapat pada 

penelitian tersebut penelitian Sujianto (2013) membahasa tentang kesalahan 

penggunaan kata keterangan dalam kalimat bahasa mandarin sedangkan penelitian ini 

membahasa dan menemukan  jenis kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, 

kata keterangan sebab, kata keterangan alat, kata keterangan penyerta dan kata 

keterangan tujuan  yang terdapat pada karangan narasi siswa. 
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Hendrasinurat (2011) meneliti tentang analisis konstrastif kata keterangan waktu 

dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Penelitian ini sama-sama membahas 

dan menemukan tentang kata keterangan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian 

tersebut adalah penelitian Hendrasinurat  hanya membahasa keterangan waktu saja 

sedangkan penelitian ini membahas fungsi keterangan tempat, keterangan waktu, 

keterangan alat, keterangan sebab, keterangan penyerta dan keterangan tujuan yang 

terdapat pada karangan narasi siswa di SMP.  

Berdasarkan hasil analisis di atas, fungsi keterangan yang terdapat dalam 

karangan narasi Siswa bisa dijadikan acuan dalam bahan belajar siswa, agar siswa 

lebih memahami penggunaan kata keterangan dalam sebuah kalimat dan paragraf. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, jenis kata keterangan yang terdapat dalam karangan 

narasi Siswa bisa dijadikan acuan dalam bahan belajar siswa, agar siswa lebih 

memahami penggunaan kata keterangan dalam sebuah kalimat dan paragraf.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kata keterangan dalam karangan narasi Siswa 

kelas VIIIF di SMP N 1 Kartasura ditemukan hasil penelitian pada rumusan masalah. 

Rumusan masalah satu berupa satuan lingual keterangan pada karangan narasi siswa 

kelas VIII F di SMP N 1 Kartasura terdiri dari tiga bentuk yaitu 1) frasa preposisi dan 

frasa nomina sejumlah 54 kali, 2) keterangan dalam klausa sejumlah 34 kali.  

Hasil penelitian pada rumusan masalah dua berisi Fungsi keterangan yang 

terdapat dalam penelitian ini sejumlah 188 yang terdiri dari fungsi keterangan tempat, 

keterangan waktu, keterangan alat, keterangan sebab, keterangan penyerta dan 

keterangan tujaun. Frekuensi fungsi keterangan tempat dibagi menjadi tiga dengan 

menggunakan preposisi di sebanyak 44 kali, preposisi ke sebanyak 61 kali dan 

preposisi dari sebanyak 11 kali. Keterangan waktu dibagi menjadi empat dengan 

menggunakan preposisi pada sebanyak 14 kali, kata hari sebanyak 16 kali, kata pukul 

sebanyak 24 kali, kata tanggal muncul sebanyak 6 kali. keterangan alat juga sering 

muncul pada karangan narasi siswa yang ditandai preposisi dengan sebanyak 2 kali 

dan kata penghubung menggunakan sebanyak 4 kali. Keterangan sebab muncul 

sebanyak 5 kali dengan menggunakan kata hubung karena. Keterangan penyerta 

muncul sebanyak 1 kali, dan untuk keterangan yang terakhir yang sering muncul pada 
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karangan narasi siswa kelas VIII F di SMP N 1 Kartasura yaitu keterangan tujuan yang 

ditandai dengan kata penghubung untuk sebanyak 3 kali. 
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