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ABSTRAK 

Neovita. 2019. “Analisis Tagmemik Kalimat Tunggal dalam Kolom 

Opini Koran Kompas”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Andalas. Padang. Pembimbing I: Dra. 

Noviatri, M.Hum. Pembimbing II: Dra. Sri Wahyuni, M.Ed. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keragaman fungsi, kategori pengisi, 

dan peran unsur kalimat tunggal dalam kolom opini koran Kompas. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apa saja fungsi, kategori pengisi, dan peran 

masing-masing unsur kalimat tunggal yang digunakan dalam kolom opini koran 

Kompas? Dengan demikian tujuannya adalah mendeskripsikan fungsi, kategori 

pengisi, dan peran masing-masing unsur kalimat tunggal yang digunakan dalam 

kolom opini koran Kompas.  

Metode yang digunakan dalam tahap penyediaan data adalah metode 

simak dengan teknik dasar teknik sadap. Teknik lanjutannya adalah teknik simak 

bebas libat cakap (SBLC) dan teknik catat. Metode dan teknik analisis data yang 

digunakan adalah metode agih dengan teknik dasarnya teknik bagi unsur langsung 

(BUL). Selanjutnya, teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik ubah wujud. 

Metode dan teknik penyajian hasil analisis data yang digunakan adalah metode 

penyajian hasil analisis data secara informal dan formal.  

Berdasarkan fungsi, kategori pengisi, dan peran masing-masing unsur 

kalimat tunggal dalam kolom opini koran Kompas, fungsi S diisi oleh kategori 

nomina dan pronomina berperan sebagai pelaku, penderita, tempat, alat, sebab, 

penerima, dan pengalam;  fungsi P diisi oleh kategori verba, nomina, dan 

adjektiva berperan sebagai perbuatan, pemerolehan, keadaan, dan keberadaan; 

fungsi O diisi oleh kategori nomina berperan sebagai sasaran, hasil, dan 

pengalam; fungsi Pel diisi oleh kategori nomina, numeralia, dan adjektiva 

berperan sebagai hasil, jumlah, dan keadaan; dan fungsi K diisi oleh kategori 

nomina, adverbia, numeralia, dan preposisi berperan sebagai waktu, tempat, 

waktu, hasil, jumlah, alat, keadaan, dan tujuan. 

 

Kata kunci: sintaksis, tagmemik, kalimat tunggal.  

 


