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KONTEKS PENGGUNAAN KATA MAJEMUK PADA TEKS DESKRIPSI 

KARYA SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH  

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini  yaitu (1) mendeskripsikan konteks penggunaan kata 

majemuk pada teks deskripsi  karya siswa kelas VII SMP Muhammadiyah. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik perluas. Metode analisis data menggunakan metode 

padan referensial. Objek penelitian pada penelitian ini penggunaan kata majemuk 

pada teks deskripsi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah. Hasil penelitian ini yaitu. 

1) mendeskripsikan konteks menggunakan kata majemuk yang terdapat teks deskripsi

karya siswa kelas VII SMP Muhammadiyah. Selanjutnya  konteks kata majemuk 

dibedakan 7 konteks : (1)  di konteks lingkungan hidup (2) di lingkungan masyarakat 

(3) di rumah makan (4) di rumah sakit (5) di rumah (6) di kelas dan (7) di sekolahan.  

Kata kunci :penggunaan kata majemuk, teks deskripsi. 

Abstract 

The purpose of this study is to (1) describe the context of the use of compound words 

in the description text of the work of class VII students of SMP Muhammadiyah. This 

type of research uses descriptive qualitative methods. The data collection technique 

used is the technique expand. The data analysis method uses the equivalent 

referaction  method. The object of the research in this study is the use of compound 

words in the description text of class VII students of SMP Muhammadiyah. The 

results of this study are 1) describe the context of using compound words that contain 

description texts by students of class VII Muhammadiyah. Next the context of 

compound words is distinguished by 7 contexts: (1) in the environmental context (2) 

in the community (3) in the restaurant (4) in the hospital (5) at home (6) in the class 

and (7) in the school. 

Keywords: use of compound words, description text 

1. PENDAHULUAN

Kegiatan belajar mengajar untuk ke trampilan menulis khususnya pelajaran Bahasa 

Indonesia SMP kelas VII salah satunya diajarkan untuk menulis teks deskripsi. Teks 

deskripsi juga berada di Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Mengidentifikasi informasi 

dalam teks deskripsi tentang objek (sekolah, tempat  wisata, tempat bersejarah, dan 
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atau suasana pentas seni daerah) yang didengar dan dibaca. Menurut Keraf (1995) 

teks deskripsi juga bisa didefinisikan sebagai wacana yang berusaha menyajikan 

suatu hal atau objek pembicraan yang seakan-akan para pembaca melihat sendiri 

objek tersebut seolah-olah  berada di depan mata para pembaca.  

Pembelajaran merupakan suatu kondisi menciptakan suasana kondusif supaya 

tercipta interaksi antara guru dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Hamalik (dalam Main sufanti, 2004:30) menyatakan bahwa pembelajaran 

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, 

pelengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhui untuk tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional pasal 1 ayat 

20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

2. METODE

Jenis penelitaian yang digunakan dalam penelitain “ Konteks Penggunaan kata 

majemuk pada teks deskripsi karya siswa kelas VII SMP Muhammadiyah” 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berbentuk lisan maupun 

tulisan, bukan data berupa angka. Data yang sudah diperoleh dideskripsikan dan 

dianalisis kemudian disimpulkan ( Moeleong dalam Rohmadi, 2015:84). 

Metode  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak. Menurut Sudaryanto (2015:203) metode simak atau penyimakan 

dilakukan dengan menyimak, yaitu menyimak penggunaan bahasa. Selanjutnya 

menggunakan teknik catat sebagai teknik lanjutan dari metode simak. Teknik catat 

menurut Sudaryanto (2015: 205) dapat dilakukan pencatatan pada data yang segera 

dilanjutkan dengan klasifikasi.Pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat 

tulis tertentu.Penelitian ini melakukan penyimakan kemudian mencatat kata majemuk 

yang terdapat dalam teks deskripsi karangan siswa kelas VII SMP Muhammadiyah. 

Teknik analisis pengumpulan data yang digunakan adalah  teknik perluas. Metode 

analisis data menggunakan metode padan refrensial.  
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Rekap pitulasi hasil penelitian dari penggunaan kata majemuk pada teks 

deskripsi kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dari data 85 kata majemuk 

peneliti menemukan 24 kata majemuk  dan 61 kata majemuk dari beberapa karangan 

siswa-siswi SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang sama dan ditemukan 24 kata 

majemuk. Berikut frekuensi penggunaan kata majemuk pada teks deskripsi kelas VII 

SMP Muhammadiyah 5 surakrta pelajaran 2018/2019.  

Frekuensi penggunaan kata majemuk pada teks deskripsi kata majemuk  

Matahari digunakan 3 karangan oleh siswa. Kata majemuk besar kecil digunakan 3 

karangan. Kata majemuk maju mundur digunakan 2 karangan oleh siswa sedangkan 

kata majemuk air mata 1 karangan. Kata majemuk tua muda 5 karangan oleh siswa. 

Kata kawan lawan 1 karangan teks deskripsi. Kata majemuk orang tua 4 karangan 

oleh siswa sedangkang kata majemuk rumah sakit 1 karangan teks deskripsi. Kata 

majemuk rumah makan 5 karangan oleh  siswa sedangkan kata majemuk buah 

tangan 1 karangan oleh siswa. Kata majemuk hancur lebur 2 karangan teks deskripsi 

dan kata majemuk buah tangan 1 karangan oleh siswa. Kata majemuk panjang 

pendek 2 karangan oleh siswa. Kata majemuk pulang pergi 2 karangan oleh siswa 

sedangkan kata majemuk ibu jari 1 karang teks deskripsi. Selanjutnya kata majemuk 

anak emas 1 karangan oleh siswa begitu pula kata majemuk anak angkat 1 karangan  

teks deskripsi oleh siswa. Kata majemuk cerdik pandai 4 karangan oleh siswa 

selanjutnya kata majemuk sapu tangan 5 karangan teks deskripsi oleh siswa. Kata 

majemuk keluar masuk 4 karangan oleh siswa sedangkan kata majemuk kacamata 2 

karangan oleh siswa, kata majemuk kamar mandi 4 karangan oleh siswa sedangkan 

kata majemuk naik turun 4  karangan oleh siswa dan kata majemuk suka ada 2 

karangan oleh siswa.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konteks penggunaan kata majemuk 

3.1.1 Kata Majemuk yang digunakan dalam Konteks di Lingkungan Hidup 

Data (1) 

 

 

Pada data (1) terdapat konteks kata majemuk matahari (pantai sandranan). Jadi 

kata matahari digunakan untuk menggambarkan suasana di pantai 

sadranan.Teks deskripsi itu menceritakan pantai sadranan terletak di gunung 

kidul daerah istimewa yogjakarta, pantai sadranan amat sangat mempesona dan 

bagus pasir putih, disebelah kiri ada tebing yang menjulang tinggi. Konteks 

selengkapnya terdapat pada lampiran halaman 80. 

Data (2) 

  

  

Pada data (2) terdapat konteks kata besar kecil (bunga mawar). Jadi 

konteksnya kata besar kecil digunakan untuk menggambarkan suasana di 

lingkungan. Teks deskripsi itu menceritakan tanam hias  bunga mawar 

mempunyai batang dan daun duri yang besar kecil berfungsi untuk melindungi 

diri. Aku adalah tanaman yang banyak digemari orang banyak. Aku banyak 

dijumpai ditaman aku mempunyai bunga yang indah berwarna merah. Konteks 

selengkapnya terdapat pada lampiran halaman 81. 

Pantai sandrana sangatlah indah dan mempesona cuaca  Matahari 

yang begitu cerah dan panas. “( Judul Teks Deskripsi : Pantai 

Sandranan)”. 

Aku banyak digemari orang aku mempunyai duri yang besar kecil 

berfungsi untuk melindungi diri. “( judul teks deskripsi: Bunga 

Mawar)”.  
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3.1.2 Kata Majemuk yang digunakan dalam Konteks di lingkungan Masyarakat 

Data (3) 

Pada data (3) terdapat konteks  tua muda ( bengkel Race). Jadi, 

konteksnya kata  tua muda digunakan untuk menggambarkan suasana di 

masyarakat di Bengkel Rece tempat berkumpul untuk menjayakan Bengkel 

Race. Para pendatang  di Bengkel Race terdiri atas orang-orang tua dan orang- 

orang muda berkumpul meluangkan waktu luang dan hoby. Konteks 

selengkapnya terdapat pada lampiran halaman 83. 

Data (4) 

 

 

Pada data (4) terdapat konteks kata kawan lawan (pertandingan sepak 

bola).Jadi, konteksnya kata kawan lawan digunakan untuk menggambarkan 

suasana di masyarakat.Teks deskripsi itu menceritakan pertandingan sepak 

bola di stadion. Dalam pertandingan sepak bola kawan lawan dalam 

pertandingan sepak bola ada  yang menjadi juara atas  pemenangnya. Konteks 

selengkapnya terdapat pada lampiran halaman 84. 

3.1.3 Kata Majemuk yang digunakan dalam Konteks di Rumah Makan 

Data (5) 

Pada data (5) terdapat konteks kata rumah makan (restoran dapur solo). Jadi 

konteksnya kata rumah makan digunakan untuk menggambarkan suasana di 

rumah makan lestoran rumah makan dapur solo. Teks deskripsi itu 

Tua Muda di sini tetap berusaha untuk berkumpul untuk 

menjayakan bengkel.“(  judul teks deskripsi Bengkel Race”). 

Dan penonton melihat dengan santai dan bersorak kawan lawan 

bersalam atas kemenangganya. “( Judul Teks Deskripsi : 

Pertandingan Sepak  Bola)”. 

Setelah selesai makan dari rumah makan dapur solo aku balik 

pulang. “( judul teks deskripsi : restoran dapur solo )”.  
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menceritakan rumah makan dapur solo terdapat makanan yang sangat enak, di 

dapur solo terdapat makanan khas solo ghudek dan serabi  yang rasanya sangat 

enak. Konteks selengkapnya terdapat pada lampiran halaman 85. 

3.1.4 Kata Majemuk yang digunakan dalam Konteks di Rumah Sakit 

Data (6) 

 

 

Pada data (6) terdapat konteks kata rumah sakit( panti waluyo). Jadi 

konteksnya kata rumah sakit digunakan untuk menggambarkan suasana di 

rumah sakit panti waluyo.Teks deskripsi itu menceritakan rumah sakit panti 

waluyo merupakan satu-satunya di Surakarta.Rumah sakit itu berada di 

samping sekolahku rumah sakit pantti waluyo berwarna coklat. Konteks 

selengkapnya terdapat pada lampiran halaman 85. 

3.1.5 Kata Majemuk yang digunakan dalam Konteks di Rumah 

Data (7) 

Pada data (7) terdapat kata majemuk hancur lebur (kertas bekas). Jadi 

konteksnya pada hancur lebur digunakan untuk menggambarkan suasana di 

rumah yang terdapat  banyak kertas yang sudah hancur lebur dan berserakan. 

Teks deskripsi itu menceritakan dirumahnya yang banyak kertas bekas yang 

sudah hancur lebur lalu membersihkanya sampai bersih. Konteks 

selengkapnya terdapat pada lampiran halaman 87. 

Panti waluyo merupakan salah satu rumah sakit salah satu di 

surakarta .”( judul teks deskripsi: panti waluyo)”. 

Dirumahku ada kertas bekas yang sudah hancur lebur“ ( judul 

teks deskripsi kertas bekas)”. 
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3.1.6 Kata Majemuk yang digunakan dalam Konteks di Kelas 

Data (8) 

 

Pada data (8) terdapat konteks kata majemuk sapu tangan (tas sekolahku). Jadi 

konteksnya kata sapu tangan digunakan untuk menggambarkan suasana di 

kelas. Teks deskripsi itu menceritakan isi tas yang ada barang- barang yang 

dibawa dan dimasukkan dalam tas dan tak lupa sapu tangan aku bawa 

didalamnya. Konteks selengkapnya terdapat pada lampiran halaman 92. 

Data (9) 

Pada data (9) terdapat konteks kata keluar masuk ( ruang kelas VII C ). Jadi 

konteksnya kata keluar masuk digunakan untuk menggambarkan suasana di 

kelas di kelas VII C. Teks deskripsi itu menceritakan kelas VII C yang asik 

dan kelas yang penuh dengan kegembiraan.Konteks selengkapnya terdapat 

pada lampiran halaman 92. 

3.1.7 Kata Majemuk yang digunakan dalam Konteks di Sekolahan 

Data (10) 

 

Pada data (10) terdapat konteks  kata kamar mandi (kelas VII A. Jadi 

konteksnya kata kamar mandi digunakan untuk menggambarkan suasana di 

sekolah. Teks deskripsi itu menceritakan sekolah di SMP Muhammadiyah 5 

Kelas VII A berada di dekat kamar Mandi dan tangga.( judul 

Teks Deskripsi: Kelas VII A)  

Dan bila kau membuka isi dalam barang itu dibuka dengan 

resleting dan tak lupa sapu tangan aku bawa didalamnya.  

“(Judul Teks Deskripsi Tas Sekolahku)” 

Banyak murid keluar masuk di kelas ada gurunya ngajar. 

“( Judul Teks Deskripsi: Ruang Kelas VII C ).” 
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Surakarta, dia kelas VII A yang berada di pojok paling kanan di dekat kamar 

mandi dan tangga.Konteks selengkapnya terdapat pada lampiran halaman 94. 

Data (11) 

 

 

Pada data (11) terdapat konteks kata naik turun( suasana di sekolahku). Jadi 

konteksnya kata naik turun digunakan untuk menggambarkan suasana di 

sekolah.Teks deskripsi itu menceritakan suasana sekolah yang bertingkat dan 

berlantai 3 dan ada tangga untuk naik turun. Konteks selengkapnya terdapat 

pada lampiran halamn 95. 

Terdapat gedung bertingkat 3 lantai aku menempati lantai 2 dari 

gedung itu ada tangga di buat untuk naik turun “( judul teks 

deskripsi :suasana di sekolahku)”.  
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Bagan 1. Konteks Penggunaan  Kata Majemuk 

Konteks Penggunaan Kata  Majemuk 

Matahari, 

besar kecil, 

maju 

mundur,air 

mata 

1.Kontek

s di 

lingkung

an hidup 

(4) kata 

majemuk 

2.Konteks

di 

lingkungan 

masyarakat 

(3) kata 

majemuk 

3.Konteks

di rumah 

makan (1) 

kata 

majemuk 

4.Konteks

di rumah 

sakit (2) 

kata 

majemuk 

Tua muda, 

orang tua, 

kawan 

lawan 

Rumah 

makan 

Rumah 

sakit, buah 

tangan 

5. konteks

di rumah  
(8 ) kata 

majemuk 

Hancur 

lebur, 

panjang 

tangan,pan

njang 

pendek, 

pulang 

pergi, ibu 

jari, anak 

emas,anak 

angkat, 

cerdik 

pandai 

6. konteks

di kelas  

(3) kata 

majemuk 

Sapu 

tangan, 

kacamata

,keluar 

masuk 

7. konteks

di 

sekolahan 

(3) kata 

majemuk 

Kamar 

mandi, naik 

turun, suka 

duka 
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Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Penelitian 

yang dilakukan Agustiana, Erika (2003) ditemukan persamaan dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kata majemuk panjang tangan dan naik 

turun. Perbedaannya, peneliti Agustiana ditemukan kata majemuk naik 

pangkat, meja hijau dan goyang kaki. 

Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

fiorentino, Robert (2007) yaitu sama-sama menemukan kata majemuk keluar 

masuk, orang tua dan maju mundur.Perbedaanya, penelitian Fiorentino 

menemukan kata majemuk uang muka, cincin emas dan lomba lari. 

Persamaan hasil Peneletian  yang dilakukan Brown, D Ralf (2008) 

yaitu sama-sama ditemukan kata majemuk pulang pergi dan rumah makan. 

Perbedaanya, penelitian Brown ditemukan kata majemuk lomba lari, uang 

muka dan batu api, sedangkan pada penelitian ini ditemukan kata majemuk 

rumah makan dan rumah sakit.  

Persamaan  hasil penelitian yang dilakukan  Luh, Sukanadi Ni  

(2008)yaitu sama – sama ditemukan kata majemuk matahari, panjang tangan 

dan anak angkat.   Perbedaannya, peneliti Luh ditemukan kata majemuk  meja 

makan, rumah dukun dan kapal terbang.  

Selanjutnya persamaan hasil temuan Perfetti, A Charles.(2011) yaitu 

ditemukan kata majemuk orang tua.Perbedaannya, pada penelitian Perfetti 

ditemukan kata majemuk suami istri, cincin emas dan uang muka. 

Hal yang serupa juga yang dilakukan Shripad S, Joshi.(2013). 

Penelitian Shirpad ditemukan kata majemuk orang tua, kaca mata. 

Perbedaannya, hasil penelitian Shripad juga ditemukan kata majemuk yang lain 

seperti mata kaki, kayu bakar dan gula pasir. Penelitian terdahulu yang 

meneliti kata majemuk tidak meneliti konteksnya, kebaruan dari peneliti yaitu 

meneliti konteksnya. Makanya berbeda dari penelitian terdahulu. 
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Hal yang serupa juga dilakukan Basyaruddin (2013). Penelitian 

Basyaruddin menemukan kata majemuk  orang tua, kacamata. Perbedaannya, 

hasil penelitian Basyaruddin juga ditemukan kata majemuk yang lain seperti 

kata majemuk suka cita, duka cita.  Semua penelitian terdahulu yang meneliti  

kata majemuk tidak meneliti konteksnya, kebaruan dari penelti yaitu meneliti 

konteksnya. Makanya berbeda dari penelitian terdahulu. 

 Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan   

Dharma, Susena Suyasa Made (2014)  yaitu sama-sama menemukan kata 

majemukmatarhari, kacamata dan suka duka. Perbedaanya, penelitian ini 

terdapat ibu kota, roda dua dan visa emas.Penelitian terdahulu yang meneliti 

kata majemuk tidak meneliti konteksnya, kebaruan dari peneliti yaitu meneliti 

konteksnya. 

Penelitian yang dilakukan Yusuf, Teddy (2014) ditemukan persamaan 

dengan penelitian ini yaitu sama- sama meneliti kata majemuk. perbedaanya, 

Yusuf hanya menemukan kata majemuk cerdik cerdas. Adapun  pada 

penelitian ini ditemukan kata majemuk suka atau duka, tua atau muda, 

matahari.Penelitian terdahulu yang meneliti kata majemuk tidak meneliti 

konteksnya, kebaruan dari peneliti yaitu meneliti konteksnya. 

Demikian Dharma, Suyasa Ganesha(2015) persamaan dengan 

penelitian ini yaitu sama- sama menemukan kata majemuk matarhari, 

kacamata dan suka duka. Perbedaanya, penelitian ini terdapat ibu kota, roda 

dua dan visa emas.penelitian terdahulu yang meneliti kata majemuk tidak 

meneliti konteksnya, kebaruan dari peneliti yaitu meneliti konteksnya.  

Tidak jauh berbeda dengan penelitian Astuti, windy (2016) ditemukan 

persamaan dengan penelitian ini sama- sama meneliti kata majemuk kamar 

mandi, keluar masuk. Perbedaannya, pada penelitian Astuti ditemukan kata 

majemuk  putar balik dan luar biasa. 

Hasil yang serupa juga dilakukan Daulay, Ismail Rahmad 

(2016).Penelitian Daulay ditemukan kata majemuk yaitu sapu tangan, anak 
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emas dan hancur lebur. Perbedaannya, hasil penelitian Daulay juga ditemukan 

kata majemuk yang lain seperti susah sedih, meja makan.penelitian terdahulu 

yang meneliti kata majemuk tidak meneliti konteksnya, kebaruan dari peneliti 

yaitu meneliti konteksnya. Makanya berbeda dari penelitian terdahulu. 

Hal yang serupa juga dilakukan Budiarta, I Wayan (2016).Penelitian 

Budiarta ditemukan kata majemuk tua muda, suka duka dan air mata.  

Perbedaannya, hasil penelitian Budiarta juga ditemukan kata majemuk meja 

makan, meja hijau dan kapal terbang.Penelitian terdahulu yang meneliti kata 

majemuk tidak meneliti konteksnya, kebaruan dari peneliti yaitu meneliti 

konteksnya. 

Demikian Cahyani, Ririn Dwi (2016) persamaan dengan penelitian ini 

yaitu sama- sama menemukan hasil kata majemuk pulang pergi, keluar masuk. 

Perbedaannya, penelitian Cahyani ini terdapat kata majemuk bini muda, keras 

kepala dan lemah lembut. 

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan  Abu, Bakar Zamri, Dkk. 

(2016) yaitu sama-sama ditemukan kata majemuk kacamata, keluar masuk dan 

pulang pergi. Perbedaannya, penelitian Abu ditemukan kata majemuk lemah 

lembut dan panca indra. 

 Ameldha, Yuliana Riska (2016) yaitu sama – sama menemukan kata 

majemuk matahari, kacamata, orang tua. Perbedaannya, penelitian  Ameldha, 

Yulia Riska menemukan kata majemuk bulan madu dan sinar bulan. Semua  

penelitian terdahulu yang meneliti kata majemuk tidak meneliti kontesknya, 

kebaruan  peneliti  yaitu menemukan konteks. 

Selanjutnya persamaan hasil  Dwi, Cahyo Rizki, Dkk (2017)  yaitu 

ditemukan kata majemuk orang tua, besar kecil. Perbedaannya, pada penelitian  

Dwi ditemukan kata majemuk  kakak laki- laki dan adik laki- laki. Temuan 

terbaru pada peneliti yaitu peneliti menggunakan konteks dalam menganalisis 

kata majemuk. Penelitian terdahulu tidak meneliti konteks dalam kata 

majemuk. 
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Penelitian yang dilakukan  Hwaszcz, Krysztof, Dkk. (2017) ditemukan 

persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kata majemuk. 

perbedaanya, Hwaszcz hanya menemukan kata majemuk meja hijau. 

Sedangkan pada penelitian ini ditemukan kata majemuk naik turun, keluar 

masuk dan pulang pergi. 

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan  Adel, Aisha. Dkk  ( 2019). 

Penelitian Adel ditemukan kata majemuk yaitu besar kecil, panjang pendek 

dan besar kecil. Perbedaannya, hasil penelitian Adel juga ditemukan kata 

majemuk yang lain seperti kumis kucing, kapal terbang dan tinggi hati. 

Penelitian terdahulu yang meneliti kata majemuk tidak meneliti konteksnya, 

kebaruan dari peneliti yaitu meneliti konteksnya. Makanya berbeda dari 

penelitian terdahulu. 

4. PENUTUP

Simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini

sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisiskonteks penggunaan kata majemuk peneliti menemukan

7 konteks penggunaan  kata majemuk.  konteks yang dimaksud adalah Kata

majemuk yang terdapat pada karya siswa digunakan dalam konteks : (1) di

lingkungan hidup, (2) di lingkungan masyarakat. (3) di rumah makan. Juga

ditemukan kata majemuk yang digunakan oleh siswa dalam konteks (4) di rumah

sakit, (5) di rumah,  (6) di kelas, dan (7) di sekolahan.
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