
48 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab 4 ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang didalamnya mengkaji 

dua hal, yaitu deskripsi data dan temuan penelitian. 

A. Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini dimbil ketika peneliti melaksanakan program 

yang diselenggarakan dari kampus yaitu program magang 2 tepatnya pada 

tanggal 16 September 2019. Data dalam penelitian ini berupa karangan narasi 

sugestif karya siswa. Peneliti mengambil sampel secara acak dari data yang 

terkumpul yang dianggap banyak ditemukan kesalahan frasa endosentris dan 

eksosentris. Karangan narasi sugestif yang dijadikan data dalam penelitian ini 

sebanyak 10 karya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kesalahan frasa yang 

dilakukan oleh siswa kelas VII-8 MTsN 1 Blitar dalam menulis karangan 

narasi sugestif. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, ditemukan bahwa 

dalam karangan narasi sugestif karya siswa kelas VII-8 MTsN 1 Blitar 

terdapat kesalahan penggunaan frasa. Pada hasil penelitian ini, peneliti akan 

mendata tentang kesalahan frasa endosentris dan eksosentris pada karangan 

narasi sugestif karya siswa kelas VII-8 MTsN 1 Blitar. Setelah diketahui 

kesalahannya, data-data tersebut dianalisis. Hasil analisis data disajikan 

dengan bentuk tabel kartu data. 
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B. Temuan Penelitian 

Temuan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan data yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian sesuai 

dengan rumusan masalah penelitian dalam skripsi ini. Setelah peneliti 

melakukan analisis data dokumentasi berupa karangan narasi sugestif karya 

siswa kelas VII-8 MTsN 1 Blitar, peneliti mengemukakan temuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Kesalahan Frasa Endosentris dalam Karangan Narasi Sugestif 

Karya Siswa Kelas VII-8 MTsN 1 Blitar 

Kesalahan frasa endosentris yang ditemukan dalam karangan 

narasi sugestif karya siswa kelas VII-8 MTsN 1 Blitar ini sangat 

bervariasi, diantaranya adalah kesalahan frasa endosentris apositif, 

atributif, dan koordinatif. Berikut temuan penelitian terkait kesalahan 

frasa endosentris. 

1) Temuan kesalahan penggunaan frasa endosentris oleh siswa 

dengan nomor data 005 sebanyak tiga jenis frasa endosentris, 

yaitu apositif sebanyak satu kali, atributif sebanyak empat kali, 

dan koordinatif sebanyak tiga kali. Adapun tabel kartu data yang 

diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.1 
Kesalahan Frasa Endosentris No. Data 005 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEN 

Ap At Ko 

005 Jerapah 
dan 

Kura-kura 

karena lehernya paling dan 
panjang ia menjadi sombong.  

 √ √ 

Makan daun puncak dan pohon  √  
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Dia merasa anak, ia hewan yang 
paling hebat  

√   

Seekor jerapah tua yang meminta 
tolong kepada Edo dan berkata... 

  √ 

Nenek tidak bisa menjangkau 
sampai pohon ujung itu. 

 √  

Nenek itu sudah tua dan jangan 
minta yang macam-macam 

  √ 

Edo tidak menghiraukan dari 
kata kakek kura-kura tua. 

 √  

Mendungnya begitu tebal sekali  √  

Hujan pun turun yang sangat 
deras sekali 

 √  

 

2) Temuan kesalahan penggunaan frasa endosentris oleh siswa 

dengan nomor data 006 sebanyak tiga jenis frasa endosentris, 

yaitu apositif sebanyak dua kali, atributif sebanyak sembilan kali, 

dan koordinatif sebanyak delapan kali. Adapun tabel kartu data 

yang diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.2 
Kesalahan Frasa Endosentris No. Data 006 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEN 

Ap At Ko 

006 Petualangan 
Tiga 

Sahabat di 
Music 
World 

ada yang janggal di ruang dan 
musik tersebut 

 √  

Dina, Bima, dan Elsa menjadi 
sangat penasaran dibalik 
peristiwa tersebut 

 √  

Karena gerbang dan sekolahnya 
di tutup 

 √  

Mereka masing-masing mencari 
sesuatu 

 √  

... ucap Dina dan buku itu 
terpelanting dan terbuka 

 √ √ 

Mereka pun menuju cahaya itu 
dan cahaya apa itu. 

 √ √ 

... dan cahaya apa itu. Dan 
ternyata itu... 

  √ 

... tanya terompet itu dan 
membuat mereka terkejut 

  √ 
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Bahkan dia tega merusak snar 
gitar hanya karena ingin 
meminta sedekah 

√   

hanya raja yang tahu. Dan 
mungkin kita ... 

  √ 

Goa tersebut dijaga oleh sebuah 
naga 

 √  

Karena terdapat pelindung dan 
dimensi di depan goa tersebut 

 √  

... semua yang terjadi. Dan raja 
pun ... 

  √ 

Sebenarnya banyak pengawal 
yang mengetahui raja 
mengendap-endap mereka 
membiarkannya 

√   

Mereka lewat belakang tempat 
singgah biola dan Bima 
langsung melaser... 

 √ √ 

... di ruang musik tersebut. Dan 
mereka mengingat... 

  √ 

 

3) Temuan kesalahan penggunaan frasa endosentris oleh siswa 

dengan nomor data 009 sebanyak dua jenis frasa endosentris, 

yaitu apositif sebanyak satu kali dan atributif sebanyak lima kali. 

Adapun tabel kartu data yang diperoleh dari hasil analisis, sebagai 

berikut. 

Tabel 4.3 
Kesalahan Frasa Endosentris No. Data 009 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEN 

Ap At Ko 

009 Kemanjaan 
Sang Putri 

Grisel 

Dia adalah putri grisel, ia anak 
satu-satunya Raja Satria 

√   

Putri grisel semakin memanja 
terhadap sangraja 

 √  

Putri grisel menginginkan sebuah 
sepatu kaca 

 √  

Ia senang selalu dituruti 
permintaannya 

 √  

Putri grisel menginginkan gaun 
lapisan emas 

 √  
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Kesabaran sang raja sudah 
terbatas 

 √  

 

4) Temuan kesalahan penggunaan frasa endosentris oleh siswa 

dengan nomor data 012 sebanyak dua jenis frasa endosentris, 

yaitu apositif sebanyak satu kali dan atributif sebanyak enam kali. 

Adapun tabel kartu data yang diperoleh dari hasil analisis, sebagai 

berikut 

Tabel 4.4 
Kesalahan Frasa Endosentris No. Data 012 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEN 

Ap At Ko 

012 Raja 
Pencari 
Berlian 

Hiduplah seseorang raja yang 
arif dan bijaksana 

 √  

Banyak ratu-ratu dari kerajaan 
lain yang sangat menyukai raja 
tersebut 

 √  

Raja Akmal telah memimpin 
kerajaan tersebut sudah selama 
bertahun-tahun 

 √  

Karena iri sebuah kerajaan kecil 
yang dipimpin oleh Raja Zeo 

√   

Raja Zeo langsung memberikan 
sebuah dan surat kepada Raja 
Akmal 

 √  

Raja Akmal pun mulai 
menyiapkan ribuan pasukannya 
yang sangat kuat dan sangat 
banyak 

 √  

Ratu Ceko menyiapkan banyak 
pasukan iblisnya yang juga 
sangat kuat dan banyak 

 √  

 

5) Temuan kesalahan penggunaan frasa endosentris oleh siswa 

dengan nomor data 013 sebanyak tiga jenis frasa endosentris, 

yaitu apositif sebanyak satu kali,  atributif sebanyak empat kali, 
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dan koordinatif sebanyak empat kali. Adapun tabel kartu data 

yang diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.5 
Kesalahan Frasa Endosentris No. Data 013 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEN 

Ap At Ko 

013 Bunga 
Matahari 

Bulan 

... kamu harus membukanya 
dengan 3 temanmu dan kamu 
akan mendapat petualangan 

 √ √ 

... tidak akan bisa kembali 
kerumah dan kamu hanya diberi 
waktu... 

 √ √ 

... berpamitan kepada Ibu Puspa 
dan mereka pun berangkat 

 √ √ 

... penjaga yang sangat 
menakutkan dan bertanya 

 √ √ 

Mereka dipersilakan duduk 
dihadapaan ratu tersebut ratu 
yang bernama soviet 

√   

 

6) Temuan kesalahan penggunaan frasa endosentris oleh siswa 

dengan nomor data 015 sebanyak dua jenis frasa endosentris, 

yaitu atributif sebanyak tujuh kali dan koordinatif sebanyak 

empat kali. Adapun tabel kartu data yang diperoleh dari hasil 

analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.6 
Kesalahan Frasa Endosentris No. Data 015 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEN 

Ap At Ko 

015 Mutiara 
Naga 

... menuju ke kerajaan-kerajaan 
Indonesia. Dan jika kita ingin 
kembali... 

  √ 

Disana banyak duyung-duyung dan 
ikan-ikan 

 √  

Tiba-tiba ada seorang duyung  √  

Bertemu seorang putri duyung 
cantik 

 √  
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Mereka terus berjalan dan 
menemukan beberapa petunjuk dan 
petunjuk terakhir mengarah pada 
jurang 

 √ √ 

Terdengar tapak kaki yang menuju 
mereka. Dan ternyata keluarlah... 

  √ 

Ya sudah jika agar kita bisa 
kembali 

 √  

... untuk kembali ke alam manusia. 
Dan merekapun langsung kembali 
ke alam manusia 

 √ √ 

 

7) Temuan kesalahan penggunaan frasa endosentris oleh siswa 

dengan nomor data 018 sebanyak tiga jenis frasa endosentris, 

yaitu apositif sebanyak tiga kali, atributif sebanyak satu kali dan 

koordinatif sebanyak delapan kali. Adapun tabel kartu data yang 

diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.7 
Kesalahan Frasa Endosentris No. Data 018 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEN 

Ap At Ko 

018 Tujuan 
yang 
Sama 

Setiap tim mempunyai misi-misi 
yang berbeda tapi tujuan yang 
sama 

 √  

Sekarang kalian pergi ke tempat 
timmu 

√   

Dia mendapati 2 cowok dan 1 
perempuan 

  √ 

Cewek itu sedikit kaget dan lalu 
menjawab 

  √ 

Langsung memanaskan diri dan 
memikirkan strategi dan diikuti 
oleh si Meni dan Johan 

  √ 

Aku beri dulu waktu untuk kalian 
membentuk strategi kalian 

√   

Adrien pun mengangguk dan lalu 
menunggu 

  √ 

Johan menyuruh aku, Meni, dan 
Gevan untuk berkumpul untuk 
berdiskusi 

  √ 
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mengambil kristal bersama-sama ! 
dan pasti jika kita bersama-sama 
kita bisa ! 

  √ 

Apa artinya dibentuknya sebuah 
tim? 

√   

Mereka berpencar ternyata dan 
Gevan berada ditempat sungai 
Roam 

  √ 

Mereka semua tersenyum bahagia, 
dan karena Guru Adrian melihat 
kalau Kayla... 

  √ 

 

8) Temuan kesalahan penggunaan frasa endosentris oleh siswa 

dengan nomor data 027 sebanyak tiga jenis frasa endosentris, 

yaitu apositif sebanyak satu kali, atributif sebanyak satu kali, dan 

koordinatif sebanyak empat kali. Adapun tabel kartu data yang 

diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.8 
Kesalahan Frasa Endosentris No. Data 027 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEN 

Ap At Ko 

027 Balas 
Budi 
Sang 
Raja 

Hutan 

Seorang pencari kayu bakar 
dihutan dan ia bisa mencukupi 
kebutuhannya dari sana 

  √ 

... sedang mencari kayu bakar 
dihutan dan ia pun mendengar 
suara yang aneh 

 √ √ 

Ia dijatuhi hukuman mati dengan 
dimasukkan kedalam binatang buas 
dengan ruangan yang gelap 

√   

Iapun penasaran hewan apa dan 
sudah mulai ada cahaya yang 
masuk 

  √ 

... tempo lalu yang ada dikandang 
tersebut. Dan ternyata... 

  √ 

 

9) Temuan kesalahan penggunaan frasa endosentris oleh siswa 

dengan nomor data 029 sebanyak dua jenis frasa endosentris, 
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yaitu atributif sebanyak tiga kali dan koordinatif sebanyak enam 

kali. Adapun tabel kartu data yang diperoleh dari hasil analisis, 

sebagai berikut. 

Tabel 4.9 
Kesalahan Frasa Endosentris No. Data 029 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEN 

Ap At Ko 

029 Kesatria 
Pemberani 

Pada suatu kota para warga 
sedang melakukan aktivitas 

 √  

Rusa itu tertabrak mobil yang 
sedang melaju dengan sangat 
cepat sekali 

 √  

Itulah munculnya virus ZOMBIE 
 √  

...menjadi zombie. Dan orang 
itu... 

  √ 

...seluruh pegawai. Dan semua 
berubah... 

  √ 

Semua berubah menjadi zombie 
dan Risa sekali pun 

  √ 

Seluruh kota berubah menjadi 
zombie. Dan raja mereka... 

  √ 

...hanya mengurungnya. Dan 
mereka pun... 

  √ 

...diatas atap. Dan ksatria yang 
lain... 

  √ 

 

10) Temuan kesalahan penggunaan frasa endosentris oleh siswa 

dengan nomor data 030 sebanyak tiga jenis frasa endosentris, 

yaitu apositif sebanyak satu kali, atributif sebanyak sembilan kali, 

dan koordinatif sebanyak tiga kali. Adapun tabel kartu data yang 

diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut. 
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Tabel 4.10 
Kesalahan Frasa Endosentris No. Data 030 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEN 

Ap At Ko 

030 Val 
Anak 
Raja 
Iblis 
yang 

Hidup 
di 

Dunia 
Manusia 

... berdiskusi bagaiamapun caranya 
mengalahkan ... 

 √  

... memutuskan jika mereka 
bersama-sama dalam mengalahkan 
Cloos 

 √  

Mammon yang melihat serpihan-
serpihan itu ia mengambilnya 

√   

Ternyata ada seseorang raja  √  

Kalung yang diterbuat dari 
serpihan 

 √  

... di tangan musuh menyusul sang 
Raja pun juga ikut tewas. 

 √  

... pintu gereja tersebut dan ia pun 
lari 

 √ √ 

... matanya gelap dan mata merah   √ 

Ia pun tak tahu mau kemana arah 
tujuannya 

 √  

Ia bahkan tak tahu hidupnya yang 
jelas 

 √  

... itu saja yang ia tau ia dan 
menceritakan waktu dia ... 

 √ √ 

 

Keterangan: 

JNS : Judul Narasi Sugestif 

BKFEN : Bentuk Kesalahan Frasa Endosentris 

JKFEN : Jenis Kesalahan Frasa Endosentris 

Ap  : Apositif 

At  : Atributif 

Ko  : Koordinatif 
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2. Kesalahan Frasa Eksosentris dalam Karangan Narasi Sugestif 

Karya Siswa Kelas VII-8 MTsN 1 Blitar 

Kesalahan frasa eksosentris yang ditemukan dalam karangan 

narasi sugestif karya siswa kelas VII-8 MTsN 1 Blitar ini sangat 

bervariasi, diantaranya adalah kesalahan frasa eksosentris direktif dan 

nondirektif. Berikut temuan penelitian terkait kesalahan frasa 

endosentris. 

1) Temuan kesalahan penggunaan frasa eksosentris oleh siswa 

dengan nomor data 005 terdapat satu jenis frasa eksosentris, yaitu 

direktif sebanyak tiga kali. Adapun tabel kartu data yang 

diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.11 
Kesalahan Frasa Eksosentris No. Data 005 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEK 

Direktif Nondirektif 

005 Jerapah 
dan 

Kura-
kura 

... pasti banyak yang lebih 
hebat dari pada kamu 

√  

... hendak di guyur hujan √  

... di ikuti petir yang saling 
bersahutan 

√  

 

2) Temuan kesalahan penggunaan frasa eksosentris oleh siswa 

dengan nomor data 006 terdapat satu jenis frasa eksosentris, yaitu 

direktif sebanyak lima kali. Adapun tabel kartu data yang 

diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut. 
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Tabel 4.12 
Kesalahan Frasa Eksosentris No. Data 006 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEK 

Direktif Nondirektif 

006 Petualangan 
Tiga 

Sahabat di 
Music 
World 

Di hari sabtu yang cerah 
di SMPN 101 Jakarta 

√  

Dina, Bima, dan Elsa 
menjadi sangat penasaran  
dibalik peristiwa tersebut 

√  

Karena gerbangnya di 
tutup 

√  

... kamu bias 
menunjukkan dimana 
raja dipenjarakan? 

√  

... Bima, Dina, dan Elsa 
dirumah terompet 

√  

 

3) Temuan kesalahan penggunaan frasa eksosentris oleh siswa 

dengan nomor data 009 sebanyak dua jenis kesalahan frasa 

eksosentris, yaitu direktif sebanyak enam kali dan nondirektif 

satu kali. Adapun tabel kartu data yang diperoleh dari hasil 

analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.13 
Kesalahan Frasa Eksosentris No. Data 009 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEK 

Direktif Nondirektif 

009 Kemanjaan 
Sang Putri 

Grisel 

disuatu kerajaan terdapat 
seorang puteri  

√  

Raja Satria pergi kekamar 
puteri grisel 

√  

Sambil menghampiri 
hadiah itu yang berada 
disamping ayahnya 

√  

dua hari kemudian 
setelah kaca itu 
dipindahkan dikamarnya 

√  

Puteri grisel semakin 
memanja terhadap 
sangraja 

 √ 
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Kemudian Puteri grisel 
marah dan langsung 
kekamarnya dan menutup 
pintunya 

√  

Raja membiarkan Puteri 
grisel marah dikamarnya 

√  

 

4) Temuan kesalahan penggunaan frasa eksosentris oleh siswa 

dengan nomor data 012 terdapat satu jenis frasa eksosentris, yaitu 

direktif sebanyak tiga kali. Adapun tabel kartu data yang 

diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.14 
Kesalahan Frasa Eksosentris No. Data 012 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEK 

Direktif Nondirektif 

012 Raja 
Pencari 
Berlian 

Disebuah kerajaan yang 
besar, megah, dan mewah 

√  

Disuatu hari Raja Zeo 
mendiskusikan rencana 

√  

Disamping itu, Ratu Ceko 
yang berasal dari 
keturunan iblis 

√  

 

5) Temuan kesalahan penggunaan frasa eksosentris oleh siswa 

dengan nomor data 013 terdapat satu jenis frasa eksosentris, yaitu 

direktif sebanyak 11 kali. Adapun tabel kartu data yang diperoleh 

dari hasil analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.15 
Kesalahan Frasa Eksosentris No. Data 013 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEK 

Direktif Nondirektif 

013 Bunga 
Matahari 

Bulan 

perpustakaan disana 
sangat sepi 

√  

Setibanya didalam 
mereka langsung... 

√  
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... sebuah meja kecil yang 
diatasnya ... 

√  

... kamu tidak akan bisa 
kembali kerumah ... 

√  

Ketika tiba dirumah 
Puspa ... 

√  

... berguna disana... √  

Setibanya dinegeri itu... √  

Sedang apa kalian disini 
... 

√  

... duduk dihadapan ratu 

... 
√  

Saat ingin pergi ketempat 
itu hari sudah malam 

√  

Sesampainya disana 
mereka ... 

√  

 

6) Temuan kesalahan penggunaan frasa eksosentris oleh siswa 

dengan nomor data 015 sebanyak dua jenis kesalahan frasa 

eksosentris, yaitu direktif sebanyak 26 kali dan nondirektif satu 

kali. Adapun tabel kartu data yang diperoleh dari hasil analisis, 

sebagai berikut. 

Tabel 4.16 
Kesalahan Frasa Eksosentris No. Data 015 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEK 

Direktif Nondirektif 

015 Mutiara 
Naga 

Setelah sampai dipantai √  

Kristal berwarna merah 
disini 

√  

Ayah dan teman-teman 
ayah bisa kembali disini 

√  

... mengembalikan kristal 
tersebut ketempat asalnya 

√  

Disana banyak duyung-
duyung 

√  

Disana juga terbagi atas 
beberapa desa 

√  
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Disana juga ada pasar-
pasar 

√  

Namun dipasar tersebut 
menjual... 

√  

Kita dimana? √  

Mengantarkan Vera dan 
Veri kekamar tamu 

√  

Mereka sudah hampir dua 
hari berada didunia 
duyung 

√  

Dimanakah letak gua itu 
... 

√  

Sesampainya kelembah 
mereka bingung 

√  

Masuk kedalam gua yang 
dijaga monster ikan 

√  

Mereka langsung lari 
masuk kedalam gua 

√  

Kalian naiklah keatasku 
√  

Duyung itu mulai 
berenang diatas aliran 
larva 

√  

Jurang yang ada didepan 
sana 

√  

Saat sampai disamping 
jurang... 

√  

Mereka terpeleset masuk 
kedalam jurang 

√  

Tinggalkan salah satu 
kalian disini 

√  

Tidak akan meninggalkan 
salah satu dari kami disini 

√  

Sudah berada diatas 
jurang 

√  

Anehnya Vera sudah ada 
didalam goa 

√  

Bisa ada disini 
√  

... sangnaga terbangun 
 √ 

Mereka berlari masuk 
kedalam istana 

√  

 

7) Temuan kesalahan penggunaan frasa eksosentris oleh siswa 

dengan nomor data 018 sebanyak dua jenis kesalahan frasa 
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eksosentris, yaitu direktif sebanyak 11 kali dan nondirektif dua 

kali. Adapun tabel kartu data yang diperoleh dari hasil analisis, 

sebagai berikut. 

Tabel 4.17 
Kesalahan Frasa Eksosentris No. Data 018 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEK 

Direktif Nondirektif 

018 Tujuan 
yang 
Sama 

Duduk sendirian ditempat 
duduk umum 

√  

“Dipojokan?” Gumam 
Kayla 

√  

Satu cowok disisi kiri 
Meni 

√  

Sicowok itu menoleh  √ 

Matanya menuju ke 
cowok didekat Johan 

√  

Datanglah mereka 
berlima disebuah hutan 
lebat 

√  

Kita akan memulai misi 
kita disini 

√  

Sebuah kristal yang 
terdapat disungai tengah 
hutan 

√  

Dia malah hanya diam 
bersandar pada bambu 
yang ada di tempat disana 

√  

Gevan berada ditempat 
sungai Roam 

√  

Serangan SiMonster Ular 
bernama Garaga 

 √ 

K-Kalian kenapa disini 
dan m-m-membantuku? 

√  

Sesampainya disana 
mereka mendapati Guru 
Adrien 

√  

 

8) Temuan kesalahan penggunaan frasa eksosentris oleh siswa 

dengan nomor data 027 terdapat satu jenis frasa eksosentris, yaitu 
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direktif sebanyak tujuh kali. Adapun tabel kartu data yang 

diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut 

Tabel 4.18 
Kesalahan Frasa Eksosentris No. Data 027 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEK 

Direktif Nondirektif 

027 Balas 
Budi 

Sang Raja 
Hutan 

Dimana disana ada 
seorang pemuda 

√  

Hanya tinggal disebuah 
gubuk 

√  

Sedang mencari kayi 
bakar dihutan 

√  

Apa yang ada dibalik 
semak 

√  

Dengan dimasukkan 
kedalam... 

√  

Binatang buas dan 
binatang yang ada disitu 

√  

... singa yang 
diselamatkannya tempo 
lalu dikandang tersebut... 

√  

 

9) Temuan kesalahan penggunaan frasa eksosentris oleh siswa 

dengan nomor data 029 terdapat satu jenis frasa eksosentris, yaitu 

direktif sebanyak empat kali. Adapun tabel kartu data yang 

diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.19 
Kesalahan Frasa Eksosentris No. Data 029 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEK 

Direktif Nondirektif 

029 Kesatria 
Pemberani 

Rusa itu lari kehutan √  

... gedung yang di 
tempati Risa 

√  

... melumuri minyak 
dibagian luar museum 

√  

Mereka pun bertarung 
diatas atap 

√  
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10) Temuan kesalahan penggunaan frasa eksosentris oleh siswa 

dengan nomor data 030 terdapat satu jenis frasa eksosentris, yaitu 

direktif sebanyak lima kali. Adapun tabel kartu data yang 

diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut. 

Tabel 4.20 
Kesalahan Frasa Eksosentris No. Data 030 

No. 
Data 

JNS BKFEN 
JKFEK 

Direktif Nondirektif 

030 Val Anak 
Raja Iblis 

yang 
Hidup di 

Dunia 
Manusia 

... kerajaan yang di 
pimpin oleh raja ... 

√  

Pelayan sampai kedunia 
manusia... 

√  

... tepat disebuah gereja... 
√  

... karna disekolah Val 
ada ... 

√  

... mengajak Vol untuk 
tinggal dirumahnya 

√  

 

Keterangan: 

JNS : Judul Narasi Sugestif 

BKFEK : Bentuk Kesalahan Frasa Eksosentris 

JKFEK : Jenis Kesalahan Frasa Eksosentris 

 

3. Penyebab Kesalahan Frasa dalam Karangan Narasi Sugestif Karya 

Siswa Kelas VII-8 MTsN 1 Blitar 

Penyebab kesalahan frasa dalam karangan narasi sugestif yang 

dijadikan data penelitian ini bervariasi, di antaranya sebagai berikut. 

a. Struktur penulisan frasa kurang tepat. 

b. Unsur-unsur dalam frasa tidak setara. 
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c. Penggunaan atribut dalam frasa endosentris berlebihan. 

d. Kesalahan dalam pemilihan atribut pada frasa endosentris. 

e. Pemilihan unsur pusat dalam frasa endosentris tidak sepadan. 

f. Penulisan kata depan sebagai penanda frasa sebagai aksinya dirangkai. 

g. Kesalahan pemilihan kata depan pada frasa depan. 

h. Penulisan artikula yang dirangkai dengan unsur sumbunya berupa 

nomina. 

 
 


