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ANALISIS VARIASI KALIMAT PADA KARANGAN DESKRIPSI SISWA 

KELAS VII SMP NEGERI 1 GATAK SUKOHARJO 

Abstrak 

Penelitian ini meliputi tiga tujuan, (1) mengidentifikasi variasi kalimat verbal-

nominal pada karangan  deskripsi siswa, (2) Mengidentifikasi variasi kalimat 

aktif-pasif pada karangan deskripsi siswa, (3) Mengidentifikasi variasi kalimat 

tunggal-majemuk pada karangan deskripsi siswa. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa simak, catat, penugasan, dan 

dokumentasi. Hasil analisis penelitian ada tiga, (1) Variasi kalimat verbal-nominal 

pada karangan deskripsi siswa dari 84  kalimat, diantaranya terdapat 53 kalimat 

verbal, dan 31 kalimat nominal, (2) Variasi kalimat aktif-pasif pada karangan 

deskripsi siswa dari 84 kalimat, diantaranya terdapat 47 kalimat aktif, dan 37 

kalimat pasif, (3) Variasi kalimat tunggal-majemuk pada karangan deskripsi dari 

84 kalimat, diantaranya terdapat 65 kalimat tunggal, dan 19 kalimat majemuk.  

Kata kunci : variasi kalimat, verbal-nominal, aktif-pasif, tunggal-majemuk 

Abstract 

This study included three objectives, (1) identifying nominal-nominal sentence 
variations in student description essays, (2) Identifying passive-active sentence 
variations in student description essays, (3) Identifying variations in compound 
single sentences in student description essays. This study uses a qualitative 
method. Data collection techniques are in the form of referencing, recording, 
assignment, and documentation. The results of the research analysis are three, (1) 
Nominal-verbal sentence variations in student description essays from 84 
sentences, including 53 verbal sentences, and 31 nominal sentences, (2) Passive 
active sentence variations on student description essays from 84 sentences, 
including there are 47 active sentences, and 37 passive sentences, (3) Variations 
of compound single sentences in a description essay of 84 sentences, including 65 
single sentences, and 19 compound sentences. 

Keywords: sentence variation, nominal verbal, active-passive, single-compound 
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1. PENDAHULUAN

Santoso (2007:309) bahasa merupakan anugerah dan karunia besar yang telah 

dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia menurut. Manusia juga 

dianugerahi akal dan pikiran untuk mempelajarinya. Dalam mempelajari bahasa 

tentunya akan mengenal dengan istilah sintaksis. Sintaksis ialah bagian atau 

cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, 

dan frasa, berbeda dengan morfologi yang membicarakan membicarakan kata dan 

morfem (Ramlan, 2005:18).   

Menulis adalah kegiatan menuanagkan ide, gagasasn, konsep, pikiran, 

ataupun imaginasi ke dalam bentuk tulis. Pada kegiatan menulis, siswa dituntut 

mencurahkan segala pengetahuan dan kemampuan lainnya untuk dapat 

menghasilkan sebuah tulisan. Tulisan yang baik umumnya dihasilkan oleh orang 

yang gemar membaca, berwawasan luas, banyak mendengarkan segala sesuatu, 

dan mempunyai kemampuan berfikir yang baik.  

Salah satu keterampilan berbahasa yang secara langsung dapat 

menunjukkan kreativitas siswa adalah menulis (Mantra dalam Wirastuti, 2018: 

88). Selain itu, Oshima dan Hogue (dalam Wirastuti, 2018: 89) menyatakan 

bahwa menulis tidak pernah merupakan tindakan satu langkah; itu adalah tindakan 

kreatif yang sedang berlangsung. Proses menulis memiliki sekitar empat langkah. 

Pada langkah pertama disebut prewriting, prewriting adalah cara untuk 

mendapatkannya. 

Keefektifan kalimat, selain dilihat dari ciri gramatikal, keselarasan, 

kepaduan, dan kehematan juga dilihat dari kevariasiannya. Kevariasannya secara 

tidak langsung berdampak pada kesalahan, tetapi lebih berdampak pada ketepatan, 

gaya atau keindahan. Kevariasian dapat menghindarkan seorang pembaca atau 

pendengar dari kebosanan. Artinya seseorang dalam berkomunikasi dituntut 

memilih kata, klausa, kalimat, bahkan paragraf yang bervariasi. Variasi kalimat 

adalah sebuah bentuk bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang 

mengungkapkan pikiran utuh yang bermacam-macam dan berbeda baik dari segi 

bentuk, jenis, fungsi, manfaat ataupun fungsinya maupun efektifitas dalam bahasa 

Indonesia (Iswara, 2000:57). 
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Karangan deskripsi adalah sebuah teks karangan yang bersifat deskripsi 

atau mendeskripsikan sesuatu dengan apa adanya. Dalam kurikulum 2013 yang 

sudah di tetapkan pembelajaran Bahasa Indonesia berubah menjadi pembelajaran 

berbasis teks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) teks adalah naskah 

yang berupa kata-kata asli dari pengarang.  

Berdasarakan pengamatan di lapangan pembendaharaan kosa kata yang 

dimiliki siswa  masih rendah. Hal ini menjadi hambatan yang besar dalam menulis 

karangan deskripsi. Rendahnya kosakata yang dimiliki siswa tentu akan 

mempengaruhi produktivitas kalimat untuk menuliskan rangkaian peristiwa, 

tempat, serta latar yang diuraikan. Pemahaman siswa mengenai ejaan dan tanda 

baca juga masih kurang, apalagi tenatang variasi kalimat. Ketika siswa dijelaskan 

materi ejaan dan tanda baca, sebagian besar mereka masih belum paham. Ketika 

praktik menulis mereka masih mengesampingkan pemakaian ejaan dan tanda baca 

yang tepat. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 

(1) mengidentifikasi variasi kalimat verbal-nominal pada karangan  deskripsi 

siswa, (2) mengidentifikasi variasi kalimat aktif-pasif pada karangan deskripsi 

siswa, dan (3) mengidentifikasi variasi kalimat tunggal-majemuk pada karangan 

deskripsi siswa. 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono 

(2013: 15) metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilandaskan filsafat 

postpositive, untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, analisis data 

bersifat induktif dan hasil kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. Istilah deskriptif berarti penelitian yang diupayakan untuk 

mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai 

fakta dan sifat objek tertentu (Mahmud, 2011:100). Sudaryanto (2015: 15) 

mengatakan metode kualitatif adalah metode penelitan yang semata-mata 

berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup 
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pada penutur-penuturnya sehingga yang dihasilkan atau dicacat berupa data yang 

apa adanya. 

Sumber data penelitian ini adalah karangan deksripsi siswa di SMP N 1 

Gatak Sukoharjo. Adapun data yang diambil adalah dari kalimat karangan 

deskripsi siswa di SMP N 1 Gatak Sukoharjo. Peneliti mencari kalimat dalam 

karangan siswa dalam bentuk tertulis. Karangan siswa tersebut disajikan peneliti 

untuk bahan penelitian. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah  kepada peneliti 

akan ditarik kesimpulannya, sehingga peneliti bisa mengetahui isi karangan 

tersebut.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

observasi, simak, catat, dan dokumentasi. Uji validitas dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan triangulasi data dan triangulasi teoretis. Triangulasi data 

merupakan triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk menggunakan beberapa 

sumber, seperti dokumen dan informan dalam siswa SMP N 1Gatak Sukoharjo 

untuk mengumpulkan data. Dengan demikian, data akan lebih valid sebab 

diperoleh dari beberapa sumber data yang berbeda. Sementara itu, triangulasi 

digunakan untuk mendukung keabsahan sebuah penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Variasi Kalimat pada Karangan Deskripsi Siswa 

Terdapat penggunaan variasi kalimat pada karangan deskripsi siswa kelas VII 

SMP N 1 Gatak Sukoharjo. Penggunaan variasi kalimat tersebut meliputi: variasi 

kalimat verba-nomina, variasi kalimat aktif-pasif, dan variasi kalimat tunggal 

majemuk. Berikut adalah hasil penelitian penggunaan variasi kalimat yang 

ditemukan pada karangan deskripsi siswa, antara lain : 

3.1.1 Analisis Variasi Kalimat Verbal-Nominal 

Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja (verb). Kalimat verbal 

minimal memiliki susunan Subjek (S), Predikat (P). Namun, dapat juga 

ditambahkan dengan unsur lain seperti Objek(O), Pelengkap (P), dan Keterangan 

(K) (Sriani, 2015:58).  
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Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan merupakan kata 

kerja, melainkan kata benda, sifat, bilangan, ganti, atau keterangan. Susunan 

kalimat nominal asam dengan verbal, hanya yang membedakan terletak pada 

predikatnya yang buka kata kerja (Sriani, 2015:58). Berikut ini adalah hasil 

analisis variasi kalimat verbal-nominal  

Karangan Tebing Breksi 

Data (1a) Aku dan keluarga beserta saudara-saudaraku berlibur ke Tebing Breksi 

S P Ket 

di daerah Jogjakarta. (Kalimat Verbal) 

Data (1b)  Kami disuguhi pemandangan batu-batuan yang sangat besar dan 

        S  P   Pel. K 

pemandangan pepohonan hijau dari bawah. (Kalimat Verbal) 

Data (1c) Batu-batu Breksi itu dipahat dan diukir. (Kalimat Verbal) 

S   P 

Data (1d) Berbagi bentuk  seperti wayang  menghiasi tebing itu. 

S P      O    (Kalimat Verbal) 

Data (1e) Ada tangga menuju puncak batu paling atas. 

       P       S  Ket.   (Kalimat Verbal) 

Pada karangan Tebing Breksi terdapat 5 kalimat verbal pada data (1a), 

(1b), (1c), (1d), dan (1e). Tidak terdapat kalimat nominal pada karangan ini. Jadi, 

pada karangan ini hanya terdapat variasi kalimat verbal saja. 

Karangan Pandawa 

Data (2a) Terdapat toko-toko kecil yang menjual makanan dan 

      S P O 

minuman di dekat pintu keluar. (kalimat Verbal) 

     K 

Data (2b) (Kolam renang) Ember besar yang akan tumpah saat penuh, 

S            P 

dan lain-lain. (Kalimat Nominal) 

Data (2c) Ada prosotan untuk orang dewasa, dari prosotan yang 

       P S 

rendah, sedang, tinggi. (Kalimat Nominal) 

Data (2d) Tempat ini sangat cocok untuk orang yang suka berendam. 

 Ket     P                                  S (Kalimat Nominal) 
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Data (2e) Pandawa adalah tempat wisata yang menyediakan sarana 

 S P 

untuk berenang. (Kalimat Nominal) 

Pada karangan Pandawa terdapat 1 kalimat verbal pada data (2a). Terdapat 

4 kalimat nominal pada data (2b), (2c), (2d), dan (2e). Jadi, pada karangan ini 

terdapat variasi kalimat verbal dan nominal. 

Karangan Jogja Bay 

Data (3a) Jogja Bay adalah kolam renang dan tempat untuk bermain air. 

S P (Kalimat Nominal) 

Data (3b) Jogja Bay sangat luas. (Kalimat Nominal) 

 S     P 

Data (3c) Jogja Bay banyak kamar mandi, toilet, dan kamar ganti. 

P   S  (Kalimat Nominal) 

Data (3d) Jogja Bay terletak di Kota Jogjakarta (Kalimat Verbal) 

S P Ket. 

Data (3e) Kita akan disambut dengan kapal bajak laut yang sangat besar. 

       S P K (Kalimat Verbal) 

Data (3f) {Untuk merasakan sensasi gelombang laut} Lebih baik menggunakan 

ban.    S    P    (Kalimat Verbal) 

Data (3g) Kita harus mematuhi peraturan yang ada. (Kalimat Verbal) 

       S  P  O 

Pada karangan Jogja Bay terdapat 3 kalimat nominal pada data (3a), (3b) 

dan (3c). Terdapat 4 kalimat verbal pada data (3d), (3e), (3f), dan (3g). Jadi, pada 

karangan ini terdapat variasi kalimat verbal dan nominal. 

Karangan Candi Prambanan 

Data (4a) Aku berangkat dari rumah saudaraku yang ada di Prambanan 

      S     P Ket. (Kalimat Verbal) 

Data(4b) Candi ini mengisahkan kisah Roro Jrongrang dan Bandung Bondowoso.  

S      P O (Kalimat Verbal) 
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Data (4c) Petugas yang akan mengecek barang bawaan pengunjung. 

S   P  O  (Kalimat Verbal) 

Data (4d) Pengunjung  juga sering mengabaikan momennya lewat 

 S   P O 

kamera smartphonenya. (Kalimat Verbal) 

Data (4e) Candi Prambanan adalah Candi Hindu yang paling besar 

 S   P 

yang dibangun pada masa Hindu-Budha. (Kalimat Nominal) 

Data (4f) Objek wisata ini adalah peninggalan prasejarah.  

 S   P  (Kalimat Nominal) 

Pada karangan Candi Prambanan terdapat  4 kalimat verbal pada data (4a), 

(4b), (4c), dan (4d). Terdapat 2 kalimat nominal pada data (4e) dan (4f). Jadi pada 

karangan ini terdapat variasi kalimat verbal dan nomina. 

Tabel 1. Rekapitulasi Kalimat Verbal-Nominal 

No. Judul Karangan Kalimat Verbal Kalimat Nominal 

1. Tebing Breksi 5 0 

2. Pandawa 1 4 

3. Jogja Bay 4 3 

4. Candi Prambanan 4 2 

5. Kampoeng Karet 3 2 

6. Umbul Sewu Pengging 5 1 

7. Dieng 6 1 

8. Taman Bunga Nasional 4 2 

9. Museum Angkut 4 1 

10. Pantai Watukarang 3 1 

11. Jawa Timur Park 2 4 2 

12. Dufan 1 4 

13. Gili Trawangan 4 2 

14. Wisata ke Sangiran 2 3 

15. Oemah Bambu 3 4 

Jumlah Kalimat 53 31 
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Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa  variasi kalimat verbal-nominal 

berjumlah 84 data. Variasi kalimat verbal ada 53 data, variasi kalimat nominal 31 

data.  Berdasarkan tebel tersebut dapat dinyatakan bahwa jumlah kalimat verbal 

lebih banyak daripada kalimat nominal.  

3.1.2 Analisis Variasi Kalimat Aktif-Pasif 

Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya diisi oleh verbal aktif. Verbal aktif 

adalah verbal yang berimbuhan me-N yang bisa diikuti oleh Objek (O) atau tidak. 

Objek adalah predikat verbal aktif transitif yang diikuti oleh nominal. Kalimat 

pasif adalah kalimat yang paredikatnya diisi oleh verbal pasif. Verbal pasif adalah 

secara morfologis ditandai dengan afiks di-, ter-, atau pelaku orang VII + pokok 

kata kerja, misal: dibawa, dibeli, terbawa, terbeli, terjatuh (Markhamah dkk, 

2013:79).  

Kalimat pasif dinamakan sebagai kalimat yang subjek mengalami atau 

dikenai pekerjaan. Menurut Alwi, dkk (2003:345) jika subjek suatu kalimat tidak 

berperan sebagai pelaku tetapi berperan sebagai sasaran perbuatan yang 

dinyatakan predikat, kalimat itu disebut kalimat pasif. Berikut adalah hasil analisi 

variasi kalimat verbal-nominal. Berikut ini adalah hasil analisis variasi kalimat 

aktif-pasif. 

Karangan Kampoeng Karet 

Data (5a) Kampoeng adalah suatu tempat yang dibilang seperti desa..

S    P      (Kalimat Pasif)  

Data (5b) Ketika kita memasuki Kampoeng Karet dan kita sudah 

S       P   K 

disambut dengan ratusan pohon karet yang berada di kanan dan kiri jalan. 

K (Kalimat Aktif) 

Data (5c) Kampoeng ini salah satu wisata pohon karet di daerah Tawangmangu. 

 S P (Kalimat Pasif) 

Data (5d) Kita akan melihat berbagai aktivitas masyarakat setempat. 

 S   P    O   (Kalimat Aktif) 
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Data (5e) Kita bisa berfoto-foto dengan ratusan pohon karet dan 

   S          P O 

pemandangan yang sangat indah. (Kalimat Aktif) 

K. Pel 

Pada karangan Kampoeng Karet terdapat 3 kalimat aktif pada data (5b), 

(5d), dan (5e). Terdapat 2 kalimat pasif pada data (5a) dan (5c). Jadi dalam 

karangan ini terdapat variasi kalimat aktif dan pasif. 

Karangan Umbul Sewu Pengging 

Data (6a) Umbul Sewu Pengging adalah tempat wisata kolam renang 

S P 

yang terdapat di dalam Pengging. (Kalimat Pasif) 

Data (6b) Kita renang disitu. (Kalimat Pasif) 

      S    P      K 

Data (6c) Di sana juga menjual makanan untuk di makan di sana.  

         S  P  O  K  (Kalimat Pasif) 

Data (6d)Disana (kita)  juga bisa memberi makan para ikan. (Kalimat Aktif) 

         K           S   P  O 

Data (6e) Kita akan melihat banyak gazebo dan satu kolam renang untuk dewasa. 

     S  P K (Kalimat Aktif) 

Data (6f) Kita bisa makan di sana. (Kalimat Aktif) 

     S     P     K 

Pada karangan Umbul Sewu Pengging terdapat 3 kalimat aktif pada data (6d), 

(6e), dan (6f). Terdapat 3 kalimat pasif pada data (6a), (6b), dan (6c). Jadi, dalam 

karangan ini terdapat variasi kalimat aktif dan pasif. 

Karangan Dieng 

Data (7a) Kalian mendengar kata “Dieng”. (Kalimat Aktif) 

       S    P         O 

Data (7b) Dieng adalah tempat wisata yang terletak di daerah sekitar 

       S P 

Dieng Jawa Tengah. (Kalimat Pasif) 

Data (7c) Nama-nama objek tersebut disesuaikan berdasarkan ciri khas 

S P Pel 

objek tersebut. (Kalimat Aktif) 
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Data(7d)Angin berhembus semilir-semilir karena memang tempatnya di atas 

bukit.      S         P       pel   Ket (Kalimat Aktif) 

Data (7e)  Kita akan melihat aktivitas masyarakat setempat. 

       S    P   O  K (Kalimat Aktif) 

Data (7f) Kita akan melihat pemandangan yang indah sekali dalam  

     S  P 

perjalanan menuju daerah objeknya. (Kalimat Aktif) 

 K 

Data (7g) Pernahkah kalian pergi ke Dieng dan bersenang-senang disana ?. 

 S    P O          K  (Kalimat Aktif) 

Pada karangan Dieng terdapat 1 kalimat pasif pada data (7b). Terdapat 6 

kalimat aktif pada data (7a), (7c), (7d), (7e), (7f), dan (7g). Jadi, dalam karangan 

ini terdapat variasi kalimat aktif dan pasif. 

Karangan Taman Bunga Nasional 

Data (8a) Taman bunga nusantara adalah tempat wisata keluarga yang 

S     P 

menyajikam bermacam-macam bunga dari berbagai daerah negara. 

P   (Kalimat Pasif) 

Data (8b) Kalian akan langsung melihat bunga-bunga yang beragam. 

       S P O (Kalimat Aktif) 

Data(8c)Permainan di sana hanya membayar antara Rp 10.000 sampai Rp30.000. 

S P Pel (Kalimat Pasif) 

Data (8d) Kalian sudah disajikam bunga-bunga dan patung angsa. 

S  P   Pel (Kalimat Aktif) 

Data (8e) Saya melihat kolam. (Kalimat Aktif) 

     S      P       K 

Data (8f) Di sana juga bisa memberi makan para ikan. 

        S    P  Pel (Kalimat Pasif) 

Pada karangan Taman Bunga Nasional terdapat 3 variasi kalimat aktif pada 

data (8c), (8d), dan (8e). Terdapat 3 kalimat pasif pada data (8a), (8b), dan (8f). 

Jadi dalam karangan ini terdapat variasi kalimat aktif dan pasif. 
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Tabel 2. Rekapitulasi Variasi Kalimat Aktif-Pasif 

No. Judul Karangan Kalimat Aktif Kalimat Pasif 

1. Tebing Breksi 2 3 

2. Pandawa 1 4 

3. Jogja Bay 4 3 

4. Candi Prambanan 2 4 

5. Kampoeng Karet 3 2 

6. Umbul Sewu Pengging 3 3 

7. Dieng 6 1 

8. Taman Bunga Nasional 3 3 

9. Museum Angkut 3 2 

10. Pantai Watukarang 3 1 

11. Jawa Timur Park 2 5 1 

12. Dufan 3 2 

13. Gili Trawangan 3 3 

14. Wisata ke Sangiran 3 2 

15. Oemah Bambu 3 4 

Jumlah Kalimat 47 37 

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa  variasi kalimat aktif-pasif berjumlah 

84 data. Variasi kalimat aktif ada 47 data, variasi kalimat pasif 37data. 

Berdasarkan kan tabel tersebut dapatdinyatakan bahwa kalimat aktif lebih banyak 

daripada kalimat pasif.  

3.1.3 Analisis Kalimat Tunggal-Majemuk 

Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa Markhamah 

(51:2013). Konstituen ssetiap unsur kalimat seperti S dan P hanya satu dan 

merupakan satu kesatuan. Dalam kalimat tunggal terdapat unsur inti yang di 

perlukan, dan dimungkinkan terdapat unsur yang bukan inti seperti keterangan 

waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Kalimat tungal dapat berwujud kalimat 
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pendek. Menurut Adrianus (2015:34) menyatakan kalimat tunggal adalah 

kesanggupan dan kecakapan seseorang secara maksimum dalam melakukan 

kegiatan penyusunan kata-kata yang terdiri dari unsur subjek dan predikat 

ditambah objek/pelengkap dengan mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang tepat 

menyangkut indikator: isi, organisasi, penguasaan bahasa dan mekanik.  

Menurut Keraf (2004:167) kalimat majemuk adalah kalimat yang 

mengandung dua pola kalimat atau lebih. Sebagai contoh: ayah menulis surat 

sambil adik berdiri disampingnya, pola kalimat yang pertama adalah ayah menulis 

surat dan pola kalimat yang ke dua adalah adik berdiri disampingnya. Chaer 

(2009: 243)  Kalimat majemuk yaitu sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat 

lebih dari satu klausa. Alwi dkk (2003: 385) Kalimat majemuk yaitu kalimat yang 

mengandung satu klausa atau lebih yang hubungan atar klausanya ditandai dengan 

kehadiran konjungtor (kata hubung) pada awal salah satu klausa tersebut dengan 

adanya pelesapan bagian dari klausa khususnya subjek. Berikut ini adalah hasil 

analisis variasi kalimat tunggal-majemuk. 

Karangan Museum Angkut 

Data (9a) Aku dan keluarga pada saat liburan semester ganjil  berlibur 

  S   P       K 

ke Malang dan sempat mampir ke Museum Angkut. 

     Konj  O (Kalimat Majemuk) 

Data (9b) Museum angkut adalah tempat wisata yang ada di Malang Jawa Timur.  

 S P Ket (Kalimat Tunggal) 

Data(9c)Pengunjung untuk menemukan ruangan yang mirip dengan di luar 

negeri.  S    P  (Kalimat Tungal) 

Data (9d) Saya melihat ada pesawat disitu. (Kalimat Tunggal) 

  S     P     O     K 

Data (9e) Di pesawat ini pengungunjung akan diceritakan bagian- 

S             P 

bagian pesawat oleh petugas yang ada dasana. (Kalimat Tunggal) 

K 
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Pada karangan Museum Angkut terdapat 1 kalimat majemuk pada data 

(9a). Terdapat 4 kalimat tunggal pada data (9b), (9c), (9d), dan (9e). Jadi dalam 

karangan ini terdapat variasi kalimat tunggal dan majemuk. 

Karangan Pantai Watukarang 

Data (10a) Pantai Watukarung adalah pantai yang terletak di daerah terpencil di 

Pacitan.  S  P  Ket         (Kalimat Tunggal) 

Data(10b)Pantai Watukarung sangatlah indah dan terdapat mushola yang bersih. 

S   P    Konj     K  O 

 (Kalimat Majemuk) 

Data (10c) Saat pagi hari kita bisa membeli makanan dirumah makan 

S P O 

di dekat penginapan. (Kalimat Tunggal) 

Data (10d) Kita juga bisa bermain di pantai. (Kalimat Tunggal) 

        S               P  K 

Pada karangan Pantai Watukarang terdapat 1 kalimat majemuk pada data 

(10b). Terdapat 3 kalimat tunggal pada data (10a), (10c), dan (10d). Jadi dalam 

karangan ini terdapat variasi kalimat tunggal dan majemuk. 

Karangan Jawa Timur Park 2 

Data (11a)  Jawa Timur Park 2 adalah salah satu tempat wisata yang ada di 

S P   Ket. 

Kabupaten Malang. (Kalimat Tunggal) 

Data (11b)Kita harus membayar tiket.  (Kalimat Tunggal) 

      S        P            O 

Data (11c) Kita bisa berwisata ke Jatim Park 2 dengan membayar tiket 

        S  P K 

seharga Rp. 100.00,-.  (Kalimat Tunggal) 

Data (11d)  Kita bisa memberi makan hewan dan berfoto dengan he 

 S  P1    Konj P2    (Kalimat Majemuk) 

Data (11e) Kita juga bisa melihat pemandangan Kabupaten Malang 

       S  P O Ket 

dari Jawa Timur Park 2.     (Kalimat Tunggal) 
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Data (11f) Biasanya saat di hari libur tempat ini banyak dikunjungi oleh 

wisatawan.   Ket        S  P  (Kalimat Tunggal) 

Pada karangan Jawa Timur Park 2 terdapat 1 kalimat majemuk pada data 

(11d). Terdapat 5 kalimat tunggal pada data (11a), (11b), (11c), (11e), dan (11f). 

Jadi dalam karangan ini terdapat variasi kalimat tunggal dan majemuk. 

Karangan Dufan 

Data (12a) Dufan itu adalah sebuah tempat wisata yang terletak di Ancol Jakarta. 

S P      Ket     (Kalimat Tunggal) 

Data (12b)  Dufan itu adalah singkatan dari dunia fantasi. 

S  P   O (Kalimat Tunggal) 

Data (12c) Komedi putar adalah wahana permainan dan Wahana ini 

S   P S 

dapat membuat mual.  (Kalimat Majemuk) 

P 

Data (12d)  Tornado adalah suatu wahan yang membolak-balikkan. 

S    P 

 badan kita seperti jagung terbakar. (Kalimat Tunggal) 

Data (12e) Sepanjang perjalanan ada kamera yang memotret pengunjung. 

 S   P (Kalimat Tunggal) 

Pada karangan Dufan terdapat 1 kalimat majemuk pada data (12c). Terdapat 4 

kalimat tunggal pada data (12a), (12b), (12d), dan (12e). Jadi dalam karangan ini 

terdapat variasi kalimat tunggal dan majemuk. 

Tabel 3. Rekapaitulasi Kalimat Tunggal-Majemuk 

No. Judul Karangan Kalimat Tunggal Kalimat Majemuk 

1. Tebing Breksi 2 3 

2. Pandawa 4 1 

3. Jogja Bay 5 2 

4. Candi Prambanan 5 1 

5. Kampoeng Karet 3 2 

6. Umbul Sewu Pengging 5 1 
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7. Dieng 6 1 

8. Taman Bunga Nasional 5 1 

9. Museum Angkut 4 1 

10. Pantai Watukarang 3 1 

11. Jawa Timur Park 2 5 1 

12. Dufan 4 1 

13. Gili Trawangan 5 1 

14. Wisata ke Sangiran 4 1 

15. Oemah Bambu 6 1 

Jumlah Kalimat 65 19 

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa  variasi kalimat tunggal-majemuk 

berjumlah 84 data. Variasi kalimat tunggal ada 65 data, variasi kalimat majemuk 

19 data. Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kalimat tunggak 

kebih banyak daripada kalimat majemuk. 

3.2 Pembahasan 

Penggunaan variasi kalimat pada karangan deskripsi yang ditulis siswa dari 84 

kalimat di antaranya variasi kalimat verbal-nominal, terdapat 53 kalimat verbal 

dan 31 kalimat nominal. Variasi kalimat aktif-pasif, terdapat 47 kalimat aktif dan 

37 kalimat pasif. Variasi kalimat tunggal-majemuk, terdapat 65 kalimat tunggal 

dan 19 kalimat majemuk. 

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang relevan, penelitian Alfin 

(2012) yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Siswa Kelas 

IV MI Attaszibiyyah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Melalui 

Penggunaan Media Gambar Berseri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Altin adalah sama-sama menemukan kalimat aktif dan kalimat pasif. 

Perbedaannya penelitian ini adalah dalam penelitian Alfin tidak menemukan 

variasi kalimat verbal-nominal, akan tetapi dalam penelitian ini menemukan 

variasi kalimat verbal-nominal dan kalimat tunggal-majemuk.  
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Penelitian Santoso (2007) yang berjudul Diksi dan Pola Sintaksis dalam 

Pepatah Aceh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Santoso adalah sama-

sama menemukan pola kalimat majemuk. Perbedaanya penelitian Santoso 

menemukan pola kalimat majemuk setara dan rapatan, sedangkan dalam 

penelitian ini  menemukan pola kalimat tunggal, pola kalimat aktif-pasif, pola 

kalimat verbal-nominal. 

Penelitian Azizah (2016) yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis 

Karangan Deskripsi Menggunakan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas V SD. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Azizah adalah sama-sama menemukan 

cara keterampilan menulis karangan deskripsi siswa. Perbedaanya dalam 

penelitian Azizah tidak sampai menenliti variasi kalimat, sedangkan dalam 

penelitian ini menemiliti variasi kalimat verbal-nominal, variasi kalimat aktif-

pasif, dan variasi kalimat tunggal-majemuk.  

Debra (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Principled Understanding? 

Teaching the Active and Passive Voice. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian Debra adalah sama-sama menemukan variasi kalimat aktif dan kalimat 

pasif. Perbedaannya penelitian Debra lebih spesifik dalam meneliti kalimat 

aktifnya, sedangkan dalam penelitian ini tidak spesifik dalam kalimat aktifnya.   

Adele (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Phases And Clausa In The 

Word Of Polypinthesis In Tolake Language. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian Adele adalah sama-sama menemukan adanya kalimat aktif dan kalimat 

pasif. Perbedaannya penelitian Adele menemukan kalimat langsung, kalimat 

tanya, dan kalimat perintah, sedangkan dalam penelitian ini menemukan adanya 

kalimat verbal-nominal dan kalimat tunggal-majemuk. 

Marco (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Designing Analysis of 

Indonesian Sentence Structure Using Constraint Based Formalism. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian Marco adalah sama-sama menemukan adanya 

struktur kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Perbedaanya dalam penelitian ini 

adalah dalam penelitian Marco hanya menemukan struktur kalimat tunggal-

majemuk, sedangkan dalam penelitian ini menemukan struktur kalimat verbal-

nominal dan struktur kalimat aktif-pasif.  
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4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisi Variasi Kalimat 

Pada Karangan Deskripsi Pada Siswa SMP N 1 Gatak Sukoharjo, dapat diambil 

simpulan. Simpulan tersebut bisa dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu  

ditemukan  84 kalimat verbal-nominal yang ditulis siswa pada karangan deskripsi 

siswa kelas VII SMP N 1 Gatak Sukoharjo. Dari 84 kalimat terdapat 53 kalimat 

verbal, dan 31 kalimat nominal. Jadi, lebih banyak kalimat verbal daripada 

nominal.  

Selanjutnya ditemukan 84 kalimat aktif-pasif yang ditulis siswa pada karangan 

deskripsi siswa kelas VII SMP N 1 Gatak Sukoharjo. Dari 84 kalimat terdapat 47 

kalimat aktif, dan 37 kalimat pasif. Jadi, lebih banyak kalimat aktif daripada 

kalimat pasif.  

Ditemukan 84 kalimat tunggal majemuk yang ditulis pada karangan deskripsi 

siswa kelas VII SMP N 1 Gatak Sukoharjo. Dari 84 kalimat  terdapat 65 kalimat 

tunggal, dan 19 kalimat majemuk. Jadi, banyak kalimat tunggal daripada kalimat 

majemuk.  
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