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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menganalisis aspek 

kebahasaan teks laporan hasil observasi. Fokus penelitian ini adalah kemampuan siswa 

dalam menganalisis jenis kata, jenis frasa, dan jenis kalimat. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang dilakukan di kelas X MIPA 2 SMAN 7 

Malang. Data penelitian ini adalah hasil analisis jenis kata, jenis frasa, dan jenis kalimat 

yang bersumber dari lembar kerja siswa yang telah dikerjakan oleh setiap kelompok. 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data 

dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan 

verifikasi temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa cukup dapat menganalisis 

aspek kebahasaan laporan hasil observasi, yaitu (1) jenis kata (kata benda, kata kerja, kata 

sifat, dan kata bilangan), (2) jenis frasa (ekndosentris dan eksosentris), dan (3) jenis 

kalimat (simpleks dan kompleks). Siswa menentukan jenis kata, frasa, dan kalimat yang 

disediakan lalu mencari contoh lain dari itu. Secara keseluruhan, siswa lebih mampu 

menganalisis jenis kata dan jenis frasa dibandingkan dengan analisis kalimat (khususnya 

kalimat kompleks) pada teks laporan hasil observasi. Hal itu disebabkan oleh struktur 

kalimat kompleks yang lebih rumit dibandingkan struktur kata dan frasa. 

 

Kata Kunci: kemampuan siswa, analisis aspek kebahasaan, teks laporan hasil observasi 

 

PENDAHULUAN  
Pengetahuan bahasa terbentuk dari serangkaian proses yang melibatkan 

pengalaman berkomunikasi dan proses mental dalam otak manusia. Ketika berkomunikasi 

dengan orang lain, pengetahuan bahasa itu secara tidak langsung terbentuk sebagai sebuah 

pemerolehan berbahasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Alptkein (2013:202) bahwa 

berdasarkan sudut pandang penggunaannya, tata bahasa dalam otak manusia merupakan 

organisasi kognitif yang didapatkan dari pengalaman menggunakan bahasa. Di sisi lain, 

pengetahuan bahasa dapat dilihat sebagai fenomena proses mental yang terjadi dalam otak 

manusia, yakni terdapat pengetahuan inti dalam otak manusia yang memiliki kapasitas 

membangun aspek kebahasaan seseorang. Hal itu sesuai dengan penelitian-penelitian 

terbaru yang berkonsentrasi pada pembuktian bahwa terdapat hubungan yang erat antara 

bahasa dan pengetahuan inti manusia (core knowledge) sebagai bentuk representasi 

kapasitas pengetahuan inti tersebut (Strickland, 2016:5). Jadi, pengalaman dan proses 

mental itu merupakan dua hal yang saling berhubungan dalam proses pematangan 

pengetahuan bahasa. Sebagaimana ditegaskan Hyams dan Orfitelli (2018:595), bahwa 

manusia secara spesifik mengalami pemerolehan dan perkembangan bahasa yang tidak 

hanya dipengaruhi oleh kapasitas bawaan (innate capacities) dalam otak manusia untuk 

memeroleh bahasa, tetapi juga dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pengalaman 

berbahasanya.  

mailto:atika_umm@yahoo.co.id
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Pengetahuan bahasa dikuasai secara bertahap. Berkaitan dengan hal itu, Hyams 

dan Ortofelli (2018:594) menyatakan bahwa pengetahuan bahasa tidak dapat dikuasai 

secara instan. Terdapat tahapan-tahapan tersendiri dalam proses perkembangan 

pengetahuan bahasa. Oleh karenanya, seorang siswa tidak perlu sepenuhnya menguasai 

segala pengetahuan bahasa yang dikuasai oleh orang dewasa, seperti kalimat pasif, 

raising, dan control structures. Jadi, aspek kebahasaan dikuasai dari yang sederhana ke 

yang lebih kompleks.   

Pengetahuan bahasa berkaitan dengan serangkaian sistem yang berkaitan dengan 

aspek-aspek kebahasaan dari unit-unit suatu bahasa, mulai dari bunyi, suku kata, kata, 

frasa, klausa, hingga kalimat. Pada penelitian ini, unit bahasa difokuskan pada kata, frasa, 

dan kalimat. Kata Kata merupakan unit bahasa yang memiliki makna. Terdapat beberapa 

jenis kata, yaitu kata benda (nomina), kata kerja (verba), kata sifat (ajektiva), dan kata 

bilangan (numeralia). Sneddon (2010:132) menyatakan bahwa kata benda (nomina) 

merepresentasikan makhluk hidup, hewan, barang, nama tempat, atau hal abstrak, 

misalnya bunga, buku, meja, paman, Jogjakarta, dan pengalaman. Berkaitan dengan hal 

itu, Hill, Reichart, dan Korhonen (2014:285) menyatakan bahwa kekonkretan 

(concreteness) memiliki fitur kebahasaan yang lebih informatif yang berdampak pada 

proses input pemahaman kata (input perceptual) tersebut lebih mudah dilakukan. 

Berdasarkan hal itu, Caramelli, Setti, dan Maurizzi (2004:20) menyatakan bahwa kata 

yang merujuk pada referen yang konkret (kata konkret) lebih mudah diakses daripada kata 

yang merujuk pada hal abstrak (kata abstrak) karena informasi yang dibutuhkan untuk 

memahami kata abstrak tersebut tidak hanya aspek kebahasaan tetapi juga koda imaginer. 

Kata kerja (verba) merepresentasikan kegiatan atau tindakan, misalnya bermain, 

menyanyi, dan terbaca. Gogate dan Maganti (2017:3538) menyatakan bahwa jauh 

sebelum manusia dapat berbicara, seorang bayi yang memeroleh bahasa yang dominan 

menggunakan kata benda akan secara bersamaan memeroleh kata kerja aksi (aktivitas, 

kegiatan). Hal itu mengindikasikan bahwa kata kerta aktivitas atau kegiatan itu lebih 

konkret karena dapat dibservasi secara langsung, tetapi kata kerja selain aktivitas itu lebih 

abstrak untuk diobservasi, seperti kata kerja berimbuhan ter- dan ke-an. Hal itu sesuai 

dengan Gleitman et al (2005 dalam Becker, 2014:68) bahwa pemahaman predikat (kata 

kerja) abstrak membutuhkan usaha yang lebih keras dibandingkan pemahaman predikat 

(kata kerja) konkret. 

Kata sifat (ajektiva) menjelaskan ciri-ciri atau sifat yang melekat pada sesuatu. 

Kata sifat pada umumnya menjelaskan karakteristik dari kata benda (Sneddon, 2010:180). 

Kata sifat dapat berupa ukuran (besar, kecil), warna (hijau, putih), jarak (jauh, dekat), dan 

sifat (ramah, pandai). Kata bilangan (numeralia) merujuk pada angka atau kata yang 

merepresentasikan hasil penghitungan, misalnya satu, dua, pertama, kedua, sewindu, 15 

kilogram, dan 0,5 cm.  

Frasa merupakan gabungan dari beberapa kata yang dapat membentuk satu fungsi 

sintaktik dalam kalimat. Berdasarkan fungsinya, frasa terdiri atas dua jenis, yaitu frasa 

endosentris dan frasa eksosentris (2017:91). Frasa endosentris merupakan gabungan kata 

yang kata-kata penyusunnya memiliki makna sendiri, misalnya apel hijau dan meja kerja. 

Sementara itu, frasa eksosentris disusun dari gabungan kata yang salah satunya tidak 

memiliki makna sehingga kata tersebut tidak dapat berdiri sendiri, misalya di rumah. 

Konjungsi di tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, tetapi rumah dapat berdiri sendiri 

karena memiliki makna sendiri. Jika keduanya digabungkan, frasa eksosentris pun 

terbentuk. Berkaitan dengan hal itu, Bauer (2008:35) menjelaskan bahwa frasa endosentris 

memiliki head (inti frasa) yang jelas, sedangkan frasa eksosesntris tidak memiliki head 

(inti frasa) atau sebenarnya memiliki head tapi hubungannya bersifat eksternal karena 
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salah satu kata yang menyusunnya tidak dapat berdiri sendiri. Pada contoh tersebut, frasa 

endosentris apel hijau memiliki inti frasa apel, sedangkan frasa eksosentris di rumah 

terdiri atas konjungsi di yang tidak dapat berdiri sendiri.  

Kalimat merupakan unit bahasa yang memiliki informasi utuh yang ditandai 

dengan intonasi final pada bahasa lisan dan ditandai dengan tanda baca titik (.), seru (!), 

dan tanya (?) pada bahasa tulis. Kalimat terdiri atas dua jenis, yaitu kalimat simpleks dan 

kalimat kompleks. Sneddon (2010:345) menyatakan bahwa kalimat simpleks terdiri atas 

satu klausa bebas. Satu klausa bebas tersebut terdiri atas satu predikat, misalnya saya (S) 

bekerja (P), Ganendra (S) membuat (P) layang-layang (O), dan Dokter (S) memberikan 

(P) resep (O) kepada pasien (K). Sementara itu, kalimat kompleks tersusun dari dua klausa 

atau lebih yang ditandai dengan adanya dua predikat atau lebih. Kalimat kompleks juga 

ditandai dengan konjungsi, yakni kata hubung yang menghubungan klausa bebas dengan 

klausa terikat, misalnya karena, jika, meskipun, sedangkan, supaya, untuk, dan 

sebagainya. Menurut Sneddon (2010:346), konjungsi tersebut berfungsi menjelaskan 

hubungan antara klausa bebas dengan klausa terikat, misalnya konjungsi agar, supaya, 

untuk  menjelaskan hubungan tujuan. Contoh kalimatnya adalah jika (Konjungsi) hujan 

(S) turun (P) deras (K), sungai itu (S) meluap (P). Klausa jika hujan turun merupakan 

klausa terikat karena tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat dan didahului konjungsi 

jika. Klausa sungai itu meluap merupakan klausa bebas karena memiliki makna utuh dan 

dapat berdiri sendiri sebagai kalimat.  

Unit-unit bahasa itu dapat terrepresentasikan dalam bentuk teks. Salah satunya 

adalah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan salah satu 

jenis teks yang dipelajari siswa kelas X. Teks laporan hasil observasi ini merupakan 

sekumpulan paragraf yang menjelaskan informasi hasil dari proses observasi terhadap 

suatu objek yang disampaikan secara objektif. Aspek kebahasaan yang digunakan dalam 

teks laporan hasil observasi mencakup kata, frasa, hingga kalimat yang saling 

berhubungan.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan guru bahasa Indonesia SMAN 7 Malang, 

materi teks laporan hasil observasi merupakan materi pertama siswa kelas X tetapi materi 

tersebut tergolong sulit. Teks laporan hasil observasi juga mengandung banyak materi 

kebahasaan. Akan tetapi, perlu ditelaah lebih jauh tentang kemampuan siswa dalam 

menganalisis aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi karena cakupan materinya 

yang cukup luas. Selain itu, materi aspek kebahasaan juga dianggap sulit sebagian siswa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian berjudul Kemampuan dalam 

Menganalisis Aspek Kebahasaan Laporan Hasil Observasi pada Siswa Kelas X SMAN 7 

Malang penting dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik kompetensi siswa tentang 

kata, frasa, dan kalimat. Fokus penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1) kemampuan siswa kelas X MIPA 2 SMAN 7 Malang dalam menganalisis jenis kata 

dalam teks laporan hasil observasi, 
2) kemampuan siswa kelas X MIPA 2 SMAN 7 Malang dalam menganalisis jenis frasa 

dalam teks laporan hasil observasi, 
3) kemampuan siswa kelas X MIPA 2 SMAN 7 Malang dalam menganalisis jenis kalimat 

dalam teks laporan hasil observasi. 
 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang 

dilakukan di kelas X MIPA 2 SMAN 7 Malang. Data penelitian ini adalah hasil analisis 

jenis kata, jenis frasa, dan jenis kalimat yang bersumber dari lembar kerja siswa yang telah 

dikerjakan oleh setiap kelompok. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik 
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dokumentasi. Analisis data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan. Analisis data dilakukan dengan menelaah 

ketepatan siswa dalam mengklasifikasikan jenis kata, jenis frasa, dan jenis kalimat sesuai 

dengan kategorinya masing-masing. Analisis jenis kata terdiri atas kata benda, kata kerja, 

kata sifat, dan kata bilangan. Analisis jenis frasa terdiri atas frasa endosentris dan frasa 

eksosentris. Analisis jenis kalimat terdiri atas kalimat simpleks dan kalimat kompleks.  

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

 Berdasarkan data yang ditemukan, anak secara umum cukup dapat menganalisis 

jenis kata, frasa, dan kalimat dalam teks laporan hasil observasi. Berkaitan dengan hal itu, 

berikut ini disajikan tabel indikator dan tabel hasil analisis kemampuan siswa dalam 

menganalisis aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi.  

 
Tabel 1. Indikator Kemampuan Siswa dalam Menganalisis Aspek Kebahasaan  

Teks Laporan Hasil Observasi (LHO) 

Indikator 

Umum 

Indikator Khusus 

Analisis Jenis Kata Analisis Jenis Frasa Analisis Jenis Kalimat 

Ketepatan 

analisis 

Siswa tepat dalam 

menentukan jenis kata 

sesuai dengan 

kategorinya, yaitu kata 

benda, kata kerja, kata 

sifat, dan kata bilangan. 

Siswa tepat dalam 

menentukan jenis frasa 

sesuai dengan kategorinya, 

yaitu frasa endosentris dan 

frasa eksosentris.  

Siswa tepat dalam 

menentukan jenis kalimat 

sesuai dengan kategorinya, 

yaitu kalimat simpleks dan 

kalimat kompleks. 

Mencari 

contoh lain 

Siswa dapat mencari 

contoh lain dari jenis kata 

yang telah ditentukan.  

Siswa dapat mencari contoh 

lain dari jenis frasa yang 

telah ditentukan.  

Siswa dapat mencari contoh 

lain dari jenis kalimat yang 

telah ditentukan.  

 

Tabel 2. Hasil Analisis Aspek Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi (LHO) 

Nama 

Jenis Analisis Aspek Kebahasaan Teks LHO 

Analisis Jenis 

Kata 

Analisis Jenis 

Frasa 

Analisis Jenis 

Kalimat 

Bangga T 70 70 70 

Helmy K 70 70 70 

Imam L 85 70 70 

Maria K 80 70 75 

M. Berly 85 70 75 

Noermanda 70 70 65 

Briyandika 80 70 78 

Evetin 65 70 78 

Ines Prilia 80 70 78 

Nafasya 70 70 65 

Refa  80 70 65 

Sekar 65 70 65 

Abas Akbar 80 70 70 

Ari Dimas 70 70 70 

Imam Taufiq 70 70 70 

Nazwa 70 70 60 

Sabrina 75 70 60 

Veysha Alain  70 70 70 

Adriana 70 70 70 

Dionisius 82 70 65 

Khalid 72 70 65 

Alpha 82 70 75 

Putu Candra 72 70 75 

Rakha Nadhif 72 70 75 
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Jumlah  1785 1680 1679 

Rata-rata 74.375 70 69.95833 

  Sumber: Data Penelitian SMAN 7 Malang, 2018 

 

Berdasarkan tabel 1, indikator penentuan kemampuan siswa dalam menganalisis aspek 

kebahasaan tidak hanya berdasarkan ketepatannya dalam menentukan jenis kata, jenis 

frasa, dan jenis kalimat, tetapi juga berdasarkan kemampuan siswa untuk mencari contoh 

lain dari aspek kebahasaan yang telah ditentukan sebagai wujud pemahamannya. Pada 

tabel 2, tampak bahwa siswa cukup mampu menganalisis aspek kebahasaan teks laporan 

hasil observasi. Secara lebih terperinci, kemampuan siswa dalam menganalisis jenis kata, 

jenis frasa, dan jenis kalimat dijelaskan sebagai berikut.  

 

Kemampuan Siswa Kelas X MIPA 2 SMAN 7 Malang dalam Menganalisis Jenis 

Kata dalam Teks Laporan Hasil Observasi 
 Kemampuan siswa dalam menganalisis jenis kata dalam teks laporan hasil 

observasi didasarkan pada dua hal. Pertama, kemampuan siswa dalam menggolongkan 

kartu kata sesuai kelas kata. Dalam hal ini, pengajar memberikan 30 kata dari sebuah teks 

laporan hasil observasi, kemudian meminta siswa mengidentifikasi jenis kata, yaitu kata 

benda, kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Kedua, kemampuan siswa dalam 

menemukan contoh lain masing-masing jenis kata dari teks laporan hasil observasi utuh 

yang disediakan. Dalam hal ini, dari 30 kata yang tersedia, rata-rata siswa mampu 

menganalisis 14—23 kata.  

 Pada analisis kata benda, siswa sudah menunjukkan kemampuan yang baik. Siswa 

dapat menemukan kata benda dan menyimpulkan ciri-ciri kata benda yang ada. Akan 

tetapi, kata benda itu didominasi oleh kata benda yang secara struktur merupakan kata 

dasar dan kata benda konkret. Misalnya, siswa dengan mudah mengenali kata benda dasar 

seperti pohon, kelapa, pantai, buah, janur, sabut, dan sebagainya. Sebaliknya, untuk kata 

benda turunan (memiliki imbuhan atau afiksasi) dan kata benda abstrak banyak terlewat 

atau dianalisis dengan tidak tepat. Misalnya, sebutan, pesisir, bagian, penyakit, 

pembuatan, dan sebagainya.  

 Analisis kata kerja tidak jauh berbeda dengan analisis kata benda. Siswa dapat 

dengan mudah mengidentifikasi kata kerja, namun dominasinya adalah pada kata kerja 

aktivitas atau kata kerja turunan berafiks meN- dan ber-. Misalnya, mencegah, 

menyembuhkan, mentralkan, menyebar, berbatang, bermanfaat, berasal, dan sejenisnya.  

 Adapun kata kerja pasif seperti dijadikan, dihasilkan, keracunan, diyakini, dan 

sebagainya atau kata kerja kopulatif seperti adalah dan merupakan terlewat dari perhatian 

siswa. Artinya, siswa tidak memiliki pemahaman yang baik akan hal itu. Kalimat pasif 

merupakan struktur turunan dari kalimat aktif. Objek pada kalimat aktif dipindahkan ke 

awal kalimat dan imbuhan aktif (me-) berubah menjadi imbuhan pasif (di-) sehingga 

terbentuklah kalimat pasif. Oleh karena itu, proses pemahaman kalimat pasif ini 

membutuhkan lebih banyak usaha dibandingkan dengan kalimat aktif. Pada proses 

berkomunikasi, siswa pada usia SMA dapat dipastikan mampu menghasilkan kalimat 

berkata kerja pasif dan kalimat berkopula, tetapi siswa tidak memahami atau tidak 

menyadari sistem bahasa di balik itu sehingga siswa tidak menyertakan kata kerja pasif 

dan kopula tersebut dalam analisis  kata kerja. Berkaitan dengan hal itu, Hyams dan 

Ortofelli (2018:609) menegaskan bahwa anak yang mampu memproduksi bahasa seperti 

orang dewasa pun akan menunjukkan kesulitan dalam memahami A-Movement dan 

control structures. A-movement merupakan fenomena pemindahan objek ke subjek yang 

berpengaruh pada terbentuknya kata kerja pasif sehingga membentuk kalimat pasif.  
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 Analisis kata sifat dan kata bilangan cenderung tidak mengalami permasalahan 

yang berarti. Siswa sudah dapat mengidentifikasi kata sifat dan kata bilangan berupa angka 

dengan tepat. Namun demikian, perlu penguatan pada kata bilangan tak tentu seperti 

beberapa, semua, dan seluruh. Padahal, Chrisomalis (2016:5) menyatakan bahwa kata 

bilangan tak tentu itu relatif mudah dibedakan dengan kata bilangan tentu. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa pendapat bahwa pada usia SMA kelas X, siswa belum dapat 

memahami kata bilangan tak tentu.  

 Dalam kaitannya dengan kemampuan menemukan contoh lain, siswa mampu 

menemukan contoh lain dari masing-masing jenis kata yang ada. Akan tetapi, jumlahnya 

sangat terbatas yakni berkisar antara 2—5 contoh saja. Dari contoh-contoh yang 

ditemukan itu, ada beberapa yang pengklasifikasiannya tidak tepat. Misalnya, kata guna 

yang merupakan kata benda dimasukkan dalam kata kerja, kata kejatuhan yang merupakan 

kata kerja dimasukkan dalam kata benda, atau kata pembuatan yang merupakan kata benda 

dimasukkan dalam kata kerja.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa siswa kelas X MIPA 2 SMAN 

7 Malang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menganalisis jenis kata dalam 

teks laporan hasil observasi. Namun demikian, kemampuan itu masih perlu ditingkatkan 

kembali, terutama dalam kaitannya dengan kata benda dan kata kerja turunan serta kata 

bilangan tak takrif.  

 

Kemampuan Siswa Kelas X MIPA 2 SMAN 7 Malang dalam Menganalisis Jenis 

Frasa dalam Teks Laporan Hasil Observasi 
 Kemampuan siswa dalam menganalisis jenis frasa dideskripsikan berdasarkan 

jenis frasa endosentris dan frasa eksosentris. Secara umum, para siswa mampu 

menentukan jenis frasa endosentris secara lebih baik dibandingkan dengan frasa 

eksosentris. Selain itu, juga terdapat kesalahan dalam mengklasifikasikan jenis frasa, 

tetapi jumlah kesalahan itu tidak banyak.  

 Untuk menjelaskan kemampuan siswa dalam menganalisis jenis frasa, pengajar 

memberikan 20 frasa yang bersumber dari satu teks laporan hasil observasi dan teks 

laporan hasil observasi utuh. Dari 20 frasa tersebut, siswa dapat menganalisis 8—14 frasa. 

Adapun dari teks laporan hasil observasi secara utuh, siswa mampu menemukan 4—6 

frasa.  

 Secara umum, siswa mampu menentukan jenis frasa, baik frasa endosentris 

maupun frasa eksosentris. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu memahami konsep 

frasa endosentris. Hal itu dibuktikan dengan hasil analisis siswa. Siswa mampu 

menjelaskan bahwa pohon nyiur, banyak manfaat, tunas kelapa, lambang pramuka, 

daging buah, air kelapa, pembungkus ketupat, bisa mencegah, dan gigi berlubang 

merupakan frasa endosentris. Di samping itu, siswa dapat menemukan bentuk-bentuk 

frasa endosentris lainnya seperti sudah menyebar, nama buah, dapat menetralkan, 

tumbuhan palem, dan sebagainya. 

  Melalui kegiatan diskusi pula, siswa dapat memahami frasa eksosentris. Akan 

tetapi, pemahaman terhadap frasa eksosentris ini tidak sebaik pemahaman terhadap frasa 

endosentris. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya beberapa kesalahan analisis yang 

dilakukan siswa. Misalnya, para dokter, sang penari, ketika upacara, dan untuk kalian yang 

merupakan frasa eksosentris dimasukkan ke dalam frasa endosentris. Di samping itu, 

siswa juga menuliskan bentuk bagian tumbuhan, banyak terdapat, tubuh kita, kelapa bisa, 

dan masih banyak sebagai contoh dari frasa eksosentris.  

 Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa sudah memiliki 

pemahaman yang baik terhadap frasa dan dapat menganalisis jenis frasa dalam teks 
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laporan hasil observasi. Meskipun ditemukan kesalahan, kesalahan tersebut tidak banyak. 

Meskipun demikian, siswa perlu mendapatkan penguatan dalam menganalisis jenis frasa 

eksosentris. Sebagaimana dikemukakan Deen (2018:574) bahwa pemerolehan morfologi 

dapat dipandang sebagai sebuah sistem. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah proses dan 

tahapan dalam memahami frasa endosentris sebelum kemudian memahami frasa 

eksosentris.  

 

Kemampuan Siswa Kelas X MIPA 2 SMAN 7 Malang dalam Menganalisis Jenis 

Kalimat dalam Teks Laporan Hasil Observasi 
 Melalui teknik yang sama dengan (2) dan (3), diketahui pula bahwa siswa memiliki 

pemahaman berkategori baik dan dapat menganalisis jenis kalimat dalam teks hasil 

observasi. Secara umum, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat simpleks dan kalimat 

kompleks. Dalam hal ini, kalimat simpleks lebih mudah dipahami daripada kalimat 

kompleks. Hal itu dibuktikan dengan jawaban siswa yang 100% tepat dalam menganalisis 

kalimat simpleks. Siswa juga dapat menemukan contoh lain dari kalimat simpleks di 

antaranya tinggi pohon kepala bisa mencapai tiga meter, buahnya tertutup sabut, buah 

kelapa bagus untuk mencegah keracunan, dan pohon kelapa sekarang sudah menyebar luas 

di seluruh pantai tropika dunia. 

 Sebagian besar siswa masih belum memahami konsep kalimat kompleks. Bagi 

siswa, kalimat kompleks adalah kalimat yang panjang atau kalimat yang memiliki 

konjungsi. Hal itu merupakan fenomena error of overregulation yang dijelaskan Deen 

(2018:579) sebagai fenomena kesalahan ketika seseorang memeroleh suatu sistem bahasa, 

tetapi belum memahami sistem itu sepenuhnya karena ada kondisi/syarat khusus dari 

sistem tersebut. Jadi, orang tersebut menerapkan satu sistem yang sudah dipahami pada 

semua kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan sistem bahasa tersebut.  Hal itu 

dibuktikan dengan siswa yang memasukkan kalimat bagian-bagian dari tumbuhan ini 

adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar sebagai kalimat kompleks dengan argumen 

bahwa kalimat tersebut panjang dan memiliki konjungsi dan. Padahal, kalimat kompleks 

tidak didasarkan pada panjang pendek atau adanya konjungsi semata. Sebuah kalimat 

dikategorikan sebagai kalimat kompleks apabila kalimat tersebut memiliki minimal dua 

klausa. Oleh sebab itu, meskipun kalimat tersebut menggunakan konjungsi dan, kalimat 

tersebut merupakan kalimat simpleks karena hanya memiliki satu klausa, yaitu bagian-

bagian dari tumbuhan ini sebagai subjek, adalah sebagai predikat, kemudian buah kelapa, 

batang, pelepah, dan akar sebagai pelengkap. Bukti lainnya bahwa siswa belum mampu 

menganalisis kalimat kompleks adalah siswa tidak dapat memberikan contoh lain kalimat 

kompleks dari teks laporan hasil observasi yang disediakan. Berdasarkan hal itu, Vonk, 

Higby, dan Obler (2018:426) terdapat perbedaan performansi pada berbagai tipe kalimat. 

Performansi pada kalimat transitif sederhana lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan 

performansi kalimat kompleks yang memiliki klausa subordinatif. 

Dapat ditambahkan tabel yang menggambarkan tentang kemampuan siswa yang 

dilengkapi dengan data kuantitatif 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa lebih dapat 

menganalisis aspek kebahasaan berupa kata dan frasa dibandingkan kalimat. Hal itu 

disebabkan oleh karakteristik kata dan frasa yang lebih sederhana. Sementara itu, kalimat 

lebih banyak membutuhkan unit-unit bahasa yang lebih kompleks. Selain itu, terdapat 

kesalahan dalam menganalisis aspek kebahasaan kata, frasa, dan kalimat walaupun 
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jumlahnya tidak banyak. Secara lebih khusus, terdapat tiga hal yang dapat disimpulkan 

sesuai dengan fokus pada penelitian ini sebagai berikut.  

1. Siswa dapat menganalisis jenis kata. Pada analisis kata benda, siswa sudah 

menunjukkan kemampuan yang baik. Siswa dapat menemukan kata benda dan 

menyimpulkan ciri-ciri kata benda yang ada. Akan tetapi, kata benda itu didominasi 

oleh kata benda yang secara struktur merupakan kata dasar dan kata benda konkret. 

Siswa dapat dengan mudah mengidentifikasi kata kerja, namun dominasinya adalah 

pada kata kerja aktivitas atau kata kerja turunan berafiks meN- dan ber-. Siswa sudah 

dapat mengidentifikasi kata sifat dan kata bilangan berupa angka dengan tepat.  
2. Siswa dapat menganalisis jenis frasa, baik frasa endosentris maupun frasa eksosentris. 

Akan tetapi, pemahaman terhadap frasa eksosentris ini tidak sebaik pemahaman 

terhadap frasa endosentris. 

3. Siswa memiliki pemahaman berkategori cukup baik dan dapat menganalisis jenis 

kalimat dalam teks hasil observasi. Siswa lebih dapat menganalisis kalimat simpleks 

daripada kalimat kompleks. Dalam hal ini, kalimat simpleks lebih mudah dipahami 

daripada kalimat kompleks.  

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa saran untuk beberapa pihak. Bagi 

guru, pembelajaran aspek kebahasaan pada teks laporan hasil observasi perlu didasarkan 

pada kemampuan awal siswa agar siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam 

menganalisis aspek kebahasaan dengan optimal. Selain itu, guru dapat menginovasi 

pembelajarannya dalam penyajian materi aspek kebahasaan secara lebih sistematis sesuai 

kriteria kesulitannya agar siswa dapat memahami aspek kebahasaan secara lebih bertahap 

dan menyeluruh. Bagi dosen, perlu dikembangkan pembelajaran aspek kebahasaan teks 

laporan hasil observasi atau jenis teks laiinya secara lebih inovatif dan menarik 

berdasarkan kemampuan awal siswa.  
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