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ANALISIS KELOGISAN KALIMAT PADA KARANGAN DESKRIPSI 

SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 3 COLOMADU 

 

Abstrak 

Tujuan penelian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) bentuk kelogisan hubungan 

antarunsur dalam kalimat pada karangan deskripsi siswa kelas VII di SMP  Negeri 

3 Colomadu (2) ketidaklogisan kalimat pada karangan deskripsi siswa kelas VII di 

SMP Negeri 3 Colomadu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan menggumpulkan karangan deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Colomadu. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan 

teknik simak dan catat. Hasil penelitian (1) analisis bentuk kelogisan hubungan 

antarunsur dalam kalimat pada karangan deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Colomadu adalah kelogisan penggunaan kata penghubung, kelogisan ketepatan 

hubungan antara kata satu dengan kata lain, kelogisan hubungan klausa satu 

dengan klausa lain, kelogisan karena ketepatan hubungan kalimat satu dengan 

kalimat lain. (2) Analisis bentuk ketidaklogisan dalam kalimat pada karangan 

deskripsisiswa kelas VII di SMP Negeri 3 Colomadu adalah penggunaan kata 

penghubung yang tidak tepat, ketidaktepatan hubungan antara kata satu dengan 

kata yang lain, ketidaklogisan karena penarikan kesimpulan umum. 

 

Kata kunci: Karangan deskripsi, Kelogisan Kalimat, Ketidaklogisan Kalimat. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to describe (1) the form of logical relations between 

elements in the sentence in the description description of grade VII students in 

SMP Negeri 3 Colomadu (2) incoherence of sentences in the essay description of 

grade VII students in SMP Negeri 3 Colomadu. This research uses descriptive 

qualitative method by collecting essays description of class VII students of SMP 

Negeri 3 Colomadu. Data collection techniques use the documentation method 

with techniques to see and note. The results of the study (1) analysis of the form of 

logic between the elements in the sentence in the description description of grade 

VII students of SMP Negeri 3 Colomadu is the logic of the use of conjunctions, the 

logic of the accuracy of the relationship between one word in other words, the 

logical relationship clause one with other clauses, logic due to the accuracy of the 

relationship sentence one with another sentence. (2) Analysis of the form of 

incoherence in sentences in the description of class VII students in SMP Negeri 3 

Colomadu is the use of inappropriate conjunctions, inaccuracies in the 

relationship between the words one in other words, incoherence in drawing 

general conclusions. 

 

Keywords: Essay description, Sentence Logic, Sentence Inconsistency. 

 

1. PENDAHULUAN 

Bahasa adalah alat komunikasi yang terpenting bagi manusia (Wijana dan 

Rohmadi, 2010:8). Pentingnya bahasa dalam masyarakat dapat dibuktikan dalam 
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komunikasi sehari-hari dan teknologi sekarang ini. Ada dua jenis bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan 

dapat dipahami dari faktor mimik, gerak-gerik, ataupun intonasi kejelasan 

pembicara. Adapun bahasa tulis, melalui serangkaian kalimat yang sempurna dan 

penggunaan kaidah tata bahasa agar tercapainya tujuan komunikasi. 

Sebagai bagian dari keterampilan berbahasa, menulis merupakan 

keterampilan yang sukar dan kommpleks (Heaton dalam Slamet, 2007:96). 

Menulis, menurut Mc Crimmon dalam Slamet (2007:96), merupakan kegiatan 

menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu subjek, memilih hal-hal yang akan 

ditulis, menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat memahaminya 

dengan mudah dan jelas. Dalam menulis, penulis harus memperhatikan kalimat-

kalimat yang ditulisnya sehingga orang yang membaca tulisan kita bisa 

memahami maksud yang akan kita sampaikan (Markhamah dan Sabardila, 

2013:7). 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang harus 

dimiliki siswa. Melalui pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah, siswa diarahkan 

untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan Bahasa 

Indonesia secara baik dan benar. Keterampilan menulis siswa dapat dilatih dengan 

menuliskan karangan. Salah satu keterampilan menulis yang penting untuk 

dikuasai siswa adalah keterampilan menulis karangan deskripsi. 

Karangan deskripsi adalah karangan yang menonjolkan aspek pelukisan 

sebuah benda sebagaimana adanya. Hasil penggambaran sesuatu dalam karangan 

deskripsi memerlukan kecermatan pengamatan dan ketelitian. Hasil pengamatan 

itu kemudian dituangkan oleh penulis dengan menggunakan kalimat, maka 

kalimat yang digunakan harus efektif. Menurut (Markhamah dkk, 2013:129) 

kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi penalaran. Kalimat yang 

memenuhi penalaran artinya kalimat yang secara nalar dapat diterima; kalimat 

yang diterima oleh akal sehat. Adapun macam-macam kalimat efektif menurut 

Rahardi (2012:129) yakni kesepadanan struktur, kepararelan bentuk, ketegasan 

makna, kehematan kata, kecermatan dan kesantunan, kepaduan makna, dan 

kelogisan kalimat 
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Berdasarkan hasil analisis dari karangan deskripsi siswa, sebagian besar 

siswa sudah bisa menggunakan kalimat yang logis dalam menulis sebuah 

karangan deskripsi. Kelogisan kalimat dapat dilihat dari penggunaan kata 

penghubung yang digunakan siswa dan ketepatan kata satu dengan kata yang lain, 

ketepatan hubungan klausa satu dengan klausa yang lain, ketepatan hubungan 

kalimat satu dengan kalimat yang lain. Akan tetapi masih terdapat beberapa siswa 

yang mengalami kesulitan dalam menulis karangan deskripsi yang membuat 

kalimat tersebut tidak logis. Ketidaklogisan kalimat tersebut dapat dilihat dari 

pengguaan kata penghubung yang tidak tepat, ketidaktepatan hubungan antara 

kata satu dengan kata yang lain, ketidaklogisan dalam penarikan kesimpulan 

umum. 

Penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. (1) Mendeskripsikan 

bentuk kelogisan hubungan antarunsur dalam kalimat pada karangan deskripsi 

siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Colomadu, (2) Mendeskripsikan ketidaklogisan 

kalimat pada karangan deskripsi siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Colomadu. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoretis maupun 

praktis. (1) manfaat teoretis: (a) memperkaya hasil penelitian tentang kelogisan 

kalimat pada karangan deskripsi siswa, (b) menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang kelogisan kalimat pada karangan deskripsi siswa. (2) manfaat praktis: (a) 

bagi siswa, penelitian ini diharapkan siswa dapat mengetahui letak kekurangan 

dan kesalahan dalam menulis karangan deskripsi sesuai dengan kaidah 

kebahasaan yang benar. (b) bagi guru, Penelitian ini diharapkan guru mengetahui 

sejauhmana siswa menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga 

guru dapat mengambil kesimpulan apa saja yang harus disajikan kepada siswa. (c) 

bagi pembaca, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran bentuk 

kelogisan kalimat pada karangan deskripsi siswa. 

 

2. METODE  

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka. Semua data yang dikumpulkan merupakan kunci apa yang diteliti 
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(Moleong, 2017:11). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bentuk 

kelogisan kalimat, akan tetapi di dalam karangan deskripsi siswa juga terdapat 

ketidaklogisan kalimat. Penelitian ini dikatakan penelitian deskriptif kualitatif 

karena penelitian ini mengkaji aspek sintaksis dengan kelogisan kalimat pada 

karangan deskripsi siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Colomadu. 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Colomadu yang 

beralamat di Jalan Bandara Adi Sumarmo Colomadu, Karanganyar. Penelitian 

ini dilaksanakan mulai hari senin tanggal 16 Juli 2018 sampai hari kamis 19 

Juli 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik simak dan catat. Teknik analisis data menggunakan metode 

padan, dengan teknik yang digunakan adalah teknik pilah sebagai unsur 

penentu teknik dasar dan menggunakan teknik hubung banding sebagai teknik 

selanjutnya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Analisis bentuk kelogisan hubungan antarunsur dalam kalimat pada 

karangan deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu. 

Suatu kalimat dapat dikatakan memenuhi logika kalimat ketika makna kalimat itu 

dapat diterima oleh akal sehat. Kalimat yang seperti itu dapat disebut kalimat logis 

(Markhamah dan Sabardila, 2014:15). Menurut Markhamah dan Sabardila 

(2014:152) kelogisan kalimat dapat dilihat dari kelogisan hubungan antarunsur 

yang ditentukan oleh penggunaan kata penghubung dan ketepatan hubungan 

antara kata satu dengan kata lain. Sedangkan pada penelitian ini kelogisan 

hubungan antara unsur disebabkan oleh (1) Kelogisan penggunaan kata 

penghubung, (2) Ketapatan hubungan antara kata satu dengan kata lain, ketepatan 

hubungan klausa satu dengan klausa lain, ketepatan hubungan kalimat satu dengan 

kalimat lain. 

Kelogisan penggunaan kata penghubung disebabkan karena penggunaan 

kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan antarkata, frasa, klausa dan 

kalimat. Seperti data (1), (2), dan (3) berikut; 
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(1) Kupu-kupu merupakan sejenis serangga yang paling indah dan 

disukai oleh banyak orang (K.1). 

Kelogisan kalimat pada data (1) disebabkan penggunaan kata 

penghubung dan yang menyatakan gabungan antar klausa pada 

klausa pertama kupu-kupu merupakan sejenis serangga yang paling 

indah dengan klausa kedua disukai oleh banyak orang. 

(2) Kelinciku bernama Holly, kunamakan Holly karena dia sangat 

imut (K.2). 

Kelogisan kalimat pada data (2) disebabkan penggunaan kata 

penghubung karena yang menyatakan sebab, pernyataan sebab 

pada data (2) adalah dia sangat imut. 

(3) Bibir mungilnya jika mengeluarkan suara sangat merdu (K.6) 

Kelogisan kalimat pada data (3) disebabkan penggunaan kata 

penghubung jika untuk menandai syarat. Pada data (3) pernyataan 

syarat 

ditandai dengan penggunaan kata penghubung jika terdapat pada 

klausa kedua. 

3.1.2 Kelogisan ketepatan hubungan antara kata satu dengan kata lain, ketepatan 

hubungan klausa satu dengan klausa lain, ketepatan hubungan kalimat satu 

dengan kalimat lain. 

Kelogisan ketepatan hubungan antara kata satu dengan kata lain ditandai dengan 

adanya kata yang saling berhubungan dalam satu kalimat. Seperti data (4), (5) dan 

(6) berikut. 

(4) Pantai Parangtritis terletak di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta (K.5) 

 Kelogisan kalimat pada data (4) disebabkan ketepatan hubungan 

antara kata satu dengan kata lain yaitu kata Pantai Parangtritis merupakan 

subjek dan terletak di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta merupakan predikat. 

(5) Mican memiliki badan yang gemuk yang membuatnya semakin lucu (K.12) 

 Kelogisan pada data (5) ditunjukkan pada imbuhan –nya sebagai 

kata ganti mican. Kalimat di atas menjelaskan mican memiliki badan yang 

gemuk yang membuatnya semakin lucu. 
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(6) Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam 

bawah laut yang memukau (K.21) 

Kelogisan kalimat pada data (6) ditunjukkan pada kata terawat dan 

memukau. Kalimat di atas menjelaskan karena terumbu karang masih terawat, 

sehingga menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. 

 Kelogisan hubungan antara klausa satu dengan klausa lain yang 

ditandai dengan adanya kata yang menghubungkan klausa satu dengan klausa 

lain seperti data (7) dan (8) berikut. 

(7) Saat Lukky makan, mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa 

(K.4) 

 Kelogisan kalimat pada data (7) ditunjukkan pada imbuhan –nya 

pada klausa kedua sebagai kata ganti lukky pada klausa pertama, Dengan 

adanya kata Lukky pada klausa pertama dan imbuan –nya pada klausa kedua 

membuat klausa dalam kalimat di atas saling berhubungan. 

(8) Little sangatlah lincah, ia senang melompat dari dahan satu ke dahan lainnya 

(K.6) 

 Kelogisan kalimat pada data (8) ditunjukkan pada kata ia pada 

klausa kedua sebagai kata ganti little pada klausa pertama. Dengan adanya 

kata Little pada klausa pertama dan kata ia pada klausa kedua membuat klausa 

dalam kalimat di atas saling berhubungan. 

Nani sangatlah manja, setiap malam sebelum tidur aku harus mengelus-elus 

bulunya yang indah (K.7) 

Kelogisan kalimat pada data (9) ditunjukkan pada imbuhan –nya pada 

klausa kedua sebagai kata ganti Nani pada klausa pertama, Dengan adanya kata 

Nani pada klausa pertama dan imbuhan –nya pada klausa kedua membuat klausa 

dalam kalimat tersebut saling berhubungan 

Kelogisan karena ketetapatan hubungan antara kalimat satu dengan 

kalimat lain ditadai dengan adanya kata yang menghubungkan kalimat satu 

dengan kalimat lain seperti pada data (9) dan (10) berikut. 

(9) Holly sangatlah manja. Sebelum ku elus-elus dia akan selalu menggangguku 

(K.2) 

 Kelogisan kalimat pada data (10) ditunjukkan kata dia pada 

kalimat kedua sebagai kata ganti Holly pada kalimat pertama. Dengan adanya 
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kata Holly pada kalimat pertama dan dia pada kalimat kedua membuat kalimat 

pertama dan kedua saling berhubungan 

(10) Indonesia Negara yang memiliki hutan bakau terluas di dunia. Luas hutan 

bakau Indonesia mencapai 1.3 juta hektar (K.3) 

 Kelogisan kalimat pada data (11) ditunjukkan pada kata luas yang 

menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua, yang menjelaskan 

Indonesia memiliki hutan bakau terluas di dunia dengan luas mencapai 1.3 

juta hektar. 

(11) Pemandangan Pantai Derawan sangat indah. Di sebelah kiri Pantai 

Derawan terlihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga 

gempuran ombak yang datang setiap saat (K.8) 

Kelogisan kalimat pada data (12) ditunjukkan kata pantai Derawan yang 

menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua, yang menjelaskan 

pemandangan Pantai Derawan sangat indah dengan batu karang yang besar siap 

menjaga gempuran ombak setiap saat. 

Kalimat tidak logis adalah kalimat itu tidak dapat diterima oleh pemakai 

bahasa yang bersangkutan (Markhamah dan Sabardila, 2014:152). Penyebab 

kalimat tidak logis adalah penggunaan kata penghubung yang tidak tepat, 

ketidaktepatan hubungan antara kata satu dengan kata yang lain, ketidaklogisan 

dalam penarikan kesimpulan umum. 

3.1.3 Penggunaan kata penghubung yang tidak tepat 

Penggunaan kata penghubung yang tidak tepat disebabkan pemilihan kata 

penghubung yang tidak sesuai dengan konteks kalimat. Berikut penggunaan kata 

penghubung yang tidak tepat terdapat pada data (1) dan (2). 

(1) Kupu-kupu mengeluarkan telur yang berjumlah 100 dan 500 butir (K.1) 

Kalimat pada data (1) tidak logis karena kata penghubung dan yang tidak 

tepat. Kata penghubung dan menyatakan gabungan antar frasa. Pada konteks 

kalimat di atas menyatakan batasan, kalimat tersebut akan logis apabila Kata 

penghubung dan diganti dengan kata penghubung hingga yang menyatakan 

batasan. Kalimat tersebut menjadi (1a). 

(1a) Kupu-kupu mengeluarkan telur yang berjumlah 100 hingga 500 butir. 

(2) Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat sangat jauh (K.2) 
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Kalimat pada data (2) tidak logis karena kata penghubung dan yang tidak 

tepat. Kata penghubung dan menyatakan gabungan antar klausa. Pada konteks 

kalimat di atas menyatakan tujuan, kalimat tersebut akan logis apabila 

konjungsi dan diganti dengan konjungsi untuk yang menyatakan tujuan. 

Kalimat tersebut menjadi (2a). 

(2a) Dia menggunakan kaki belakangnya untuk melompat sangat jauh 

 

3.1.4 Ketidaktepatan hubungan antara kata satu dengan kata yang lain 

 Ketidaktepatan hubungan antara kata satu dengan kata yang lain 

disebabkan pemilihan kata yang tidak tepat seperti penggunaan preposisi yang 

dalam yang tidak tepat, tidak terdapat subjek, tidak terdapat subjek dan predikat 

sehingga kalimat tersebut tidak logis dan tidak efektif. 

1) Kalimat tidak logis karena penggunaan preposisi dalam 

Kalimat tidak logis karena penggunaan preposisi dalam yang tidak tepat 

terdapat pada data (1), berikut analisis data (1) 

(1) Dia menggunakan kaki belakangnya untuk berlari dalam jauh (K.4) 

Kalimat pada data (1) tidak logis karena pemilihan kata dalam yang 

tidak dapat. Kata dalam yang berarti bagian yang di dalam bukan di luar, 

tidak ada berlari ke dalam jauh, kalimat tersebut sukar untuk dipahami. 

Kalimat tersebut akan logis apabila kata dalam diganti dengan kata sangat. 

Kalimat tersebut menjadi (1a). 

(1a) Dia menggunakan kaki belakangnya untuk berlari sangat jauh. 

 

2) Kalimat tidak logis karena tidak terdapat subjek dalam kalimat 

Kalimat tidak logis karena tidak terdapat subjek dalam kalimat terdapat pada 

data (2), berikut analisis data (2) 

(2) Memiliki banyak keindahan. Pemandangan sekitar Pantai Pacitan juga 

menarik (K.16) 

 Kalimat pada data (2) tidak logis karena pada kalimat pertama 

tidak terdapat subjek. Merujuk pada kalimat selanjutnya pemandangan 

sekitar Pantai Pacitan juga menarik, berarti yang memiliki banyak 
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keindahan adalah Pantai Pacitan. Agar kalimat pertama logis maka di 

tambahkan kata Pantai Pacitan. Kalimat tersebut menjadi (2a). 

(2a) Pantai Pacitan memiliki banyak keindahan. Pemandangan sekitar Pantai 

Pacitan juga menarik. 

 

3) Kalimat tidak efektif karena tidak terdapat subjek dan predikat dalam 

klausa 

Kalimat tidak efektif karena tidak terdapat subjek dan predikat dalam klausa 

terdapat pada data (3), berikut analisis data (3) 

(3) Kucingku sungguh menggemaskan, bila di pandang dari kejauhan dengan 

bulunya yang seperti singga yang mempunyai banyak bulu di bagian 

lehernya (K.20) 

Kalimat pada data (3) tidak efektif karena pada klausa kedua tidak 

terdapat subjek dan predikat. Agar klausa kedua terdapat subjek dan 

predikat klausa tersebut diganti menjadi ia mempunyai bulu yang lebat pada 

lehernya layaknya singa. Kalimat tersebut menjadi (3a). 

(3a) Kucingku sungguh menggemaskan, ia mempunyai bulu yang lebat pada 

lehernya layaknya singa 

 

4) Kalimat tidak efektif karena pemilihan kata yang tidak tepat 

Kalimat tidak efektif karena pemilihan kata yang tidak tepat terdapat pada 

data (4), berikut analisis data (4) 

(4) Ayahkupun juga pernah pergi ke luar negeri demi pekerjaan, ayahku disana 

tepatnya di Perancis selama 2 tahun (K.30) 

Kalimat pada data (4) tidak efektif karena penggunaan kata ayahku 

disana pada klausa kedua yang tidak dapat diterima dengan kata yang lain. 

Kata ayahku disana bermaksud untuk menjelaskan tempat waktu ayah di 

luar negeri, akan tetapi kata tersebut membuat kalimat tersebut tidak efektif. 

Agar kalimat tersebut menjadi efektif, kata ayahku disana dihilangkan. 

Kalimat tersebut menjadi (4a). 

(4a) Ayahkupun juga pernah pergi ke luar negeri demi pekerjaan, tepatnya di 

Perancis selama 2 tahun. 
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a. Ketidaklogisan karena penarikan kesimpulan umum 

Ketidaklogisan karena penarikan kesimpulan umum disebabkan karena 

ketidaktepatan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta. Berikut data yang 

dianalisis pada data (5) dan (6). 

(5) Kucingku bernama Holly. Telinganya panjang dan melambai-lambai 

kalau dia berlari (K.4) 

  Kalimat pada data (5) tidak logis karena faktanya kucing memiliki 

telinga yang berukuran kecil ketika berlari telinganya tidak dapat melambai-

lambai. Kalimat di atas akan menjadi logis apabila kalimat tersebut diganti 

menjadi kalimat (5a) 

(5a) Kucingku memiliki telinga berukuran kecil 

(6) Gembiraloka terletak di Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah (K.11) 

  Kalimat pada data (6) tidak logis karena Yogyakarta berada di 

Jawa Tengah. Faktanya Yogyakarta merupakan daerah istimewa setingkat 

dengan provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan 

Yogyakarta, sehingga Yogyakarta tidak terdaftar di provinsi Jawa Tengah. 

Kalimat tersebut akan logis pabila provinsi Jawa Tengah dihilangkan. Kalimat 

tersebut menjadi (18a) 

(6a) Gembiraloka terletak di Yogyakarta. 

 

3.2 Pembahasan 

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian terdahulu, seperti pada penelitian 

Balodhi (1986) berjudul “Logical Structure of a Sentence as a Tool for the 

Assessment of Thought Disorder (Ancient Indian View)”.  Hasil penelitiannya 

adalah teks pidato dalam bahasa skizofrenik yang disebabkan karena 

ketidaklogisan karena perbandingan, kontradiksi, ambiguitas, kesiasiaan, 

mistimed. Persamaan penelitian Balodhi dengan penlitian ini adalah sama-

sama megkaji ketidaklogisan kalimat. Perbedaannya, penelitian Balodhi 

menitikberatkan pada teks pidato dalam bahasa skizofrenik, sedangkan 

penelitian ini menitikberatkan pada karangan deskripsi siswa. 

 Penelitian Sun dkk. (2005) berjudul “Logical Sentences as the Intent of 

Concepts”. Hasil penelitian ini adalah mempertimbangkan kebenaran konteks 

kalimat dengan menggunakan kelogisan kalimat. Persaamaan penelitian Sun 



11 
 

dkk. dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji logika dalam kalimat. 

Perbedaan penelitian Sun dkk. melalui kajian prakmatik sedangkan pada 

penelitian ini melalui kajian sintaksis. 

Penelitian Ariningsih dkk. (2002) yang meneliti kesalahan berbahasa 

Indonesia dalam karangan eksposisi siswa sekolah menengah atas. Hasil 

penelitian Ariningsih dkk. adalah ketidaklogisan kalimat yang disebabkan 

kesalahan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Persamaan penelitian 

Ariningsih dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji ketidaklogisan 

kalimat. Perbedaan penelitian Ariningsih dkk. menitikberatkan pada karangan 

eksposisi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada karangan deskripsi 

siswa. 

Penelitian Demirezen (2012) berjudul “An Analysis of theproblem-causing 

structures of simple sentences for Turkish University Students”. Adapun hasil 

penelitiannya adalah ketidaklogisan dalam kalimat disebabkan karena kata 

yang digunakan tidak sesuai dengan kata yang lain. Persamaan penelitian 

Demirezen dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji ketidaklogisan 

kalimat. Perbedaannya, penelitian Demirezen menitikberatkan pada 

penggunaan kalimat pada mahasiswa Universitas Turki, sedangkan penelitian 

ini menitikberatkan pada karangan deskripsi siswa. 

Penelitian Mihartati dkk. (2012) yang meneliti kalimat bahasa Indonesia 

dalam tulisan argumentasi siswa kelas X SMAN 3 Kota Solok. Hasil 

penelitian Mihartati dkk. adalah ketepatan kalimat ditinjau dari gabungan 

aspek tepat nalar ide yang logis dan tepat kebahasaan yang rendah, kelogisan 

kalimat disebabkan ketepatan kalimat satu dengan kalimat yang lain dan 

ketepatan kata sehingga memberikan informasi yang jelas. Persamaan 

penelitian Mihartati dkk. dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 

kelogisan kalimat. Perbedaan penelitian Mihartati dkk. menitikberatkan pada 

tulisan argumentasi siswa, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada 

karangan deskripsi siswa. 

Penelitian Idewarni dan Thahar (2013) yang meneliti kesalahan kalimat 

bahasa Indonesia siswa kelas VII SMP N 1 Padang Panjang. Hasil 
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penelitiannya adalah penulisan karangan pada siswa dari segi kelogisan 

kalimat tidak mengalami kesulitan, hanya terdapat beberapa siswa yang 

terdapat kesalahan kelogisan kalimat yang di pengaruhi oleh penggunaan kata 

yang tidak tepat. Persamaan penelitian Idewarni dan Thahar dengan penelitian 

ini adalah sama-sama mengkaji kelogisan kalimat. Perbedaan penelitian 

Idewarni dan Thahar menitikberatkan pada berbagai jenis karangan siswa, 

sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada karanga deskripsis siswa. 

Penelitian Udin (2014) yang meneliti kesalahan berbahasa Indonesia 

dalam peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2010. Hasil 

penelitiannya adalah kesalahan aspek kelogisam kalimat yang disebabkan 

ketepatan kata satu dengan kata lain. Persamaan penelitian Udin dengan 

penelitian ini adalah sama-sama mengkaji ketidaklogisan kalimat. Perbedaan 

penelitian Udin mengkaji tentang peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro 

tahun 2010, sedangkan pada penelitian ini mengkaji karangan deskripsi siswa 

Penelitian Astuti (2015) yang meneliti ketidakefektifan kalimat dalam 

jurnal ilmiah linguistik Indonesia edisi tahun 2013. Hasil penelitian Astuti 

adalah ketidaklogisan kalimat ditemukan ketidaktepatan penggunaan ejaan 

tanda baca. Ketidaklogisan tersebut terjadi karena ide kalimat yang ditandai 

dengan konjugsi yang tidak tepat. Persamaan penelitian Astuti dengan 

penelitian ini adalah sama-sama mengkaji ketidaklogisan kalimat. Perbedaan 

penelitian Astuti menitikberatkan pada jurnal ilmiah linguistik Indonesia edisi 

tahun 2013, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada karangan 

deskripsi. 

Penelitian Deosy dkk. (2016) yang meneliti analisis kesalahan kalimat teks 

eksposisi siswa kelas vii SMP Negeri 12 Padang. Hasil penelitian Deosy dkk. 

adalah kemampuan menulis teks eksplanasi oleh siswa sesuai aturan penulisan 

dalam menggunakan kalimat efektif belum optimal. Kesalahan pada kalimat 

diantaranya kesalahan kalimat berdasarkan aspek kelogisan. Persamaan 

penelitian Deosy dkk. dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji aspek 

ketidaklogisan kalimat. Perbedaan penelitian Deosy dkk. menitikberatan pada 
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teks eksposisi siswa, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada karangan 

deskripsi siswa.  

Penelitian Jubei (2016) yang meneliti kelogisan bahasa: sebuah fenomena 

yang terabaikan. Hasil penelitian Jubei adalah kelogisan bahasa masih 

merupakan sesuatu yang terus dibenahi, seringkali penulis tidak cermat dalam 

memilih unsur pembangun kalimat. Persamaan penelitian Jubei dengan 

penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kelogisan kalimat. Perbedaan 

penelitian Jubei adalah menitikberatkan pada suatu kasus, sedangkan 

penelitian ini membahas karangan deskripsi siswa. 

Penelitian Tantray (2016) berjudul “A Study on Proposition and Sentence 

in English Grammar”. Hasil penelitian ini adalah penggunaan kata 

penghubung dalam bahasa inggris yang dapat mengekspresikan peryanyaan, 

seruan, keinginan, perintah. Persamaan penelitian Tantray dengan penelitian 

ini adalah sama-sama mengkaji kelogisan kalimat. Perbedaan penelitian 

Tantray menitikberatkan pada bahasa inggris, sedangkan penelitian ini 

menitikberatkan pada karangan deskripsi. 

Penelitian Dari dkk. (2017) yang meneliti keefektifan kalimat dalam teks 

eksposisi kelas VII MTS Diniyah Pandai Sikek. Hasil penelitian Dari dkk. 

adalah ketidakefektifan kalimat terdapat pada gagasan yang tidak logis, 

ketidaklogisan dalam kalimat disebabkan karena pemilihan kata yang tidak 

tepat dalam menyusun sebuah kalimat sehingga kalimat tersebut tidak masuk 

akal. Persamaan penelitian Dari dkk. dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji ketidaklogisan kalimat. Perbedaan penelitian Dari dkk. 

menitikberatkan pada teks eksposisi siswa, sedangkan penelitian ini 

menitikberatkan karangan deskripsi siswa. 

Penelitian Rojanavarakul dan Jaroongkhongdach (2017) berjudul 

“Exploring Logical Thinking Trought the Use of Logical Connectors in Thai 

and International Research Articles”. Adapun hasil penelitian ini. Suatu 

hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dapat dilihat dengan 

menggunakan kelogisan kalimat yang mneggunakan konjungsi sebagai 

penanda kelogisan kalimat dalam artkikel penelitian internasional. Persamaan 
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penelitian Rojanavarakul dan Jaroongkhongdach dengan penelitian ini adalah 

sama-sama mengkaji kelogisan kalimat. Perbedaan penelitian Rojanavarakul 

dan Jaroongkhongdach menitiberatkan pada artikel penelitian nasional, 

sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada karangan deskripsi. 

Penelitian Ulfasari dkk. (2017) yang meneliti keefektifan kalimat dalam 

karangan eksposisi siswa kelas VII SMP Negeri 9 Padang. Hasil penelitian 

Ulfasari dkk. adalah Dari segi kelogisan kalimat tidak ditemukan dalam 

karangan siswa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah mampu 

memilih kata yang sesuai dengan data diterima oleh akal. Persamaan 

penelitian Ulfasari dkk. dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 

kelogisan kalimat. Perbedaan Ulfasari dkk. menitikberatkan pada karangan 

eksposisi siswa, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada karangan 

deskripsi siswa. 

Penelitian Wiyanti dkk. (2017) yang meneliti tipe-tipe kesalahan sintaksis 

pada karangan eksposisi siswa SMA Bina Spora Mandiri Cibinong Bogor. 

Hasil penelitian Wiyanti dkk. adalah pada karangan eksposisi siswa terdapat 

ketidaklogisan kalimat. Persamaan Penelitian Wiyanti dkk. dengan penelitian 

ini adalah sama-sama mengkaji kelogisan kalimat. Perbedaan penelitian 

Wiyanti dkk. menitikberatkan pada karangan eksposisi siswa, sedangkan pada 

penelitian ini menitikberatkan pada karangan deskripsi siswa. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan identifikasi dari pembahasan mengenai analisis kelogisan kalimat 

pada karangan deskripsi siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Colomadu terdapat 

kelogisan kalimat, selain kelogisan kalimat juga terdapat ketidaklogisan 

kalimat. Bentuk kelogisan dan ketidaklogisan kalimat meliputi, 1) Kelogisan 

hubungan antarunsur dalam kalimat pada karangan deskripsi siswa kelas VII 

di SMP Negeri 3 Colomadu, kelogisan hubungan antarunsur terdapat dua 

analisis yakni: (a) Kelogisan yang ditunjukkan dari penggunaan kata 

penghubung, (b) Kelogisan yang ditunjukkan dari ketepatan hubungan antara 
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kata satu dengan kata lain, ketepatan hubungan klausa satu dengan klausa lain, 

ketepatan hubungan kalimat satu dengan kalimat lain. 

 2) Ketidaklogisan kalimat pada karangan deskripsi siswa kelas VII di 

SMP Negeri 3 Colomadu, ketidaklogisan kalimat terdapat tiga analisis yakni: 

(a) Ketidaklogisan yang disebabkan penggunaan kata penghubung yang tidak 

tepat, (b) Ketidaklogisan yang disebabkan ketidaktepatan hubungan antara 

kata satu dengan kata yang lain terdapat empat analaisis yakni: (1) Kalimat 

tidak logis karena penggunaan preposisi dalam, (2) Kalimat tidak logis karena 

tidak ada subjek dalam kalimat, (3) Kalimat tidak efektif karena tidak ada 

subjek dan predikat dalam klausa, (4) Kalimat tidak efektif karena pemilihan 

kata yang tidak tepat, (c) Ketidaklogisan karena penarikan kesimpulan umum. 
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