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Abstract: The syntactic course aims to equip students in sentence mastery. In other words, this course helps 
students master the theory, able to analyze sentences with the approach of categories, functions, and roles. 
However, it turns out that students have difficulty in analyzing sentences in terms of categories, functions, 
and syntactic roles. The implementation of Think Pair Share method can improve students' ability to master 
sentences. The advantage of this method is that it increases students' thinking power ; gives students more 
time to think; and makes it easier for students to understand difficult concepts because students help each 
other in solving problems. The results of the sentence analysis project undertaken by students show an 
increase in understanding of the sentences analyzed in terms of categories, functions, and syntactic roles. 
Each student analyzes 20 sentences taken from one of the articles. The scope of the article is analyzed, 
namely education, family, and health. Twenty sentences in the article were analyzed based on three 
categories. Before applying the method, it was found that students had difficulty in analyzing sentences. 
After the application of Think Pair Share method which was conducted in several meetings showed an 
increase in students' understanding of sentence analysis using the approach of categories, functions, and 
syntactic roles. 
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Abstrak: Matakuliah sintaksis bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam penguasaan kalimat. Dengan 

kata lain matakuliah ini menolong mahasiswa menguasai teori, mampu menganalisis kalimat dengan 

pendekatan kategori, fungsi, dan peran. Kondisi yang terjadi, ternyata mahahasiswa mengalami kesulitan 

dalam menganalisis kalimat dari sisi kategori, fungsi, dan peran sintaksis. Metode Think Pair Share yang 

sudah diterapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menguasai kalimat. Kelebihan metode 

ini yaitu meningkatkan daya pikir siswa; memberikan lebih banyak waktu pada siswa untuk berpikir; dan 

mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep sulit karena siswa saling membantu dalam 

menyelesaikan masalah. Hasil proyek analisis kalimat yang dikerjakan oleh mahasiswa menunjukkan 

peningkatan pemahaman terhadap kalimat yang dianalisis dari sisi kategori, fungsi, dan peran sintaksis. 

Masing-masing mahasiswa menganalisis 20 kalimat yang diambil dari salah satu artikel. Ruang lingkup artikel 

dianalisis yaitu pendidikan, keluarga, dan kesehatan. Dua puluh kalimat pada artikel tersebut dianalisis 

berdasarkan tiga kategori. Sebelum penerapan metode, ditemukan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan 

dalam menganalisis kalimat. Setelah penerapan metode Think Pair Share yang dilakukan pada beberapa 

pertemuan menunjukkan peningkatan pemahaman analisis mahasiswa terhadap kalimat dengan pendekatan 

kategori, fungsi,dan peran sintaksis. 

Kata Kunci: Sintaksis, Metode Think Pair Share 

LATAR BELAKANG 

Menghidupi panggilan menjadi seorang guru sejalan dengan harapan bahwa guru tersebut harus andal 

dalam keahlian profesi (menguasai materti ajar) dan mampu membagikan ilmu tersebut kepada anak didik. Jika 

seorang guru tidak menguasai materi ajar, kemungkinan akan banyak kendala yang akan dihadapi di dunia 

pengajaran. Bahkan kondisi tersebut dapat merugikan anak-anak dalam hak mendapatkan ilmu dan materi yang 

benar dari guru 

Seorang calon guru Bahasa Indonesia, dipersiapkan dengan beberapa kajian ilmu. Salah satu kajian ilmu 

tersebut diperlengkapi dalam matakuliah sintaksis. Sintaksis mendalami proses pembentukan kata, frasa, klausa, 

kalimat, dan wacana. Dengan kata lain kajian ini membahas sistem gramatika. Sistem gramatika dibagi dua 

bagian yaitu subsistem morfologi dan subsistem sintaksis. Dalam subsistem sintaksis (tataran sintaksis), dibahas 

tentang penataan kata-kata ke dalam satuan yang lebih luas yaitu wacana, kalimat, klausa, frasa, dan kata 
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(Chaer, 2008). Menurut Ramlan, bahwa Sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membahas 

tentang wacana, kalimat, klausa, dan frasa (Ramlan, 1987). Mengacu pada dua pendapat tersebut, seluk beluk 

kalimat adalah salah satu bagian yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang mengampu matakuliah sintaksis.  

Penguasaan kalimat ini meliputi fungsi, kategori, dan peran (Putrayasa, 2006). Salah satu contoh pada 

kalimat “Gubernur DKI menandatangani IMB pulau reklamasi.” Pada kalimat tersebut terdapat fungsi subjek (S)-

Gubernur DKI, fungsi predikat (P)-menandatangani, fungsi objek (O)-IMB, dan fungsi Pelengkap (Pel)-pulau 

reklamasi. Pada kalimat tersebut juga terdapat unsur lain yang dianalisis yaitu kategori dan peran dari sisi 

sintaksis. Sehingga jika dibuat analisis pada kalimat tersebut bisa digambarkan seperti di bawah ini. 

 

Kalimat : Gubernur DKI menandatangani IMB pulau reklamasi. 

 Gubernur DKI menandatangani IMB pulau reklamasi 

Fungsi  S P O Pel 

Kategori           kata N V N N 

                              frasa FN  FN 

Peran  Pelaku Proses Hasil Penderita  

 

Proses analisis berdasarkan fungsi, kategori, dan peran pada kalimat di atas seharusnya dapat 

dilakukan oleh mahasiswa. Kondisi yang terjadi pada mahasiswa, sebagian besar mengalami kesulitan utnuk 

melakukan analisis. Terutama menentukan fungsi, kategori, dan peran pada kalimat bertingkat. Kendala utama 

yang dihadapi oleh mahasiswa yaitu penentuan kategori frasa dan peran sintaksis. Mahasiswa bingung dalam 

menentukan frasa-frasa yang terdapat (membangun) sebuah kalimat, meski sudah ditentukan satu buku rujukan 

dalam penentuan frasa. Jika mahasiswa tidak dapat menentukan kategori frasa dalam sebuah kalimat, otomatis 

akan kewalahan dalam penentuan bagian-bagian kalimat. Bahkan ada mahasiswa yang kewalahan dalam 

menentukan fungsi kata dalam kalimat.  

Kesalahan sintaksis pada mahasiswa dapat dilihat dari tiga unsur seperti dibahas di atas. Jika penentuan 

tiga bagian ini tidak dikuasai oleh mahasiswa, maka ada kemungkinan, mahasiswa belum memahami kalimat 

dan unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat. Padahal seyogianya seorang calon guru Bahasa Indonesia 

harus mampu menguasai kalimat dan seluk beluknya. Pemahaman itu juga nantinya yang akan dibagiakan 

kepada murid yang akan diajar kelak oleh calon guru tersebut.  

Hasil tes yang dilakukan sebelum penerapan metode Think Pair Share, ditemukan lebih dari setengah 

jumlah mahasiswa atau 17 orang dari 30 orang mahasiswa, mendapat nilai 70 ke bawah. Sembilan orang 

mahasiswa (9 dari 30 orang mahasiswa) mampu menentukan jenis frasa pada kalimat sederhana. Pada kalimat 

bertingkat, hanya ada 4 orang yang mampu menentukan fungsi dan kategori (jenis kata dan frasa). Kondisi ini 

menggambarkan bahwa pemahaman sintaksis tingkat dasar mahasiswa masih lemah. Padahal penguasaan 

konsep sintaksis tingkat dasar sangat penting. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan metode belajar Think Pair Share dalam 

meningkatkan peran mahasiswa dalam pembelajaran khususnya dalam proses pendalaman materi dengan cara 

berdiskusi dan membagikan hasil pemahaman bersama pasangan atau kelompok. Metode ini mengutamakan 

peran mahasiswa supaya aktif dan saling share ilmu dan pemahaman yang didapat dalam kelompok. 

Pelaksanaan metode ini mampu menambah antusias mahasiswa dalam bertanya dan membagikan konsep dan 

ilmu yang didapat sehingga proses sharing semakin menanamkan ilmu tersebut dalam diri tiap pemelajar.  

 

METODE  

 Metode penelitian tindakan kelas oleh Pelton, merupakan model yang digunakan dalam penelitian ini.  

Tahapan penelitian yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, merencanakan tindakan, melakukan 

tindakan kelas, dan evaluasi (Pelton, 2010). Model penelitian Pelton  mengutamakan refleksi dan pengamatan 

yang memungkinkan peneliti dapat melakukan tindakan dalam satu siklus. Peneliti juga dapat menyesuaikan 

tindakan di dalam siklus sesuai kebutuhan peserta didik.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Metode Think Pair Share terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswakelas XI MAN 2 Palu yang 

dilakukan oleh Nurhaeda, Tellu dan Ramadhan (2016) pada pembelajaran Biologi. Juga hasil penerapan yang 

disampaikan oleh Surraya, Subagia, dan Tika (2017) menyatakan ada peningkatan hasil belajar IPA pada siswa 

kelas VIII MTs Negeri Patas dengan metode Think Pair Share. Kondisi ini menjadi salah satu alasan untuk 

mencoba metode yang sama pada pembelajaran yang berbeda yaitu sintaksis Bahasa Indonesia di Universitas 

Pelita Harapan. 

Metode ini dilakukan dalam tiga tahapan (Majid, 2013). Tiga tahapan tersebut dilakukan di dalam kelas 

dengan penyesuaian dengan materi dan kondisi kelas. Tahap Thinking, yaitu mahasiswa diberikan satu 

pertanyaan menentukan fungsi, kategori, dan peran kata pada kalimat. Mahasiswa diberikan waktu untuk 

memikirkan jawaban masing-masing. Proses ini memberikan kesempatan berpikir kepada masing-masing 

mahasiswa untuk mencoba menentukan fungsi, kategori, dan peran kata pada kalimat yang disampaikan. 

Tahap Pair, mahasiswa dikelompokkan pada kelompok-kelompok kecil. Terdapat enam kelompok 

diskusi yang dibentuk, yaitu kelompok A, B, C, D, E, dan F. Kondisi ini sesuai dengan letak meja dan kursi di 

dalam kelas awal. Jadi tidak ada pertukaran pasangan kelompok. Hal ini merupakan penyesuaian supaya waktu 

lebih efektif dan suasana kelas tetap kondusif. Pada tahap ini mahasiswa berunding dan membandingkan 

dengan jawaban masing-masing individu dan memungkinkan adanya diskusi antar anggota di dalam kelompok. 

Tahap Share, masing-masing kelompok secara bergantian membagikan jawaban yang telah 

dirundingkan di kelompok. Dilakukan dalam dua model yaitu dengan share antar kelompok, kelompok A 

melakukan share ke kelompok B, demikian sebaliknya. Kelompok C share ke kelompok D dan sebaliknya. 

Kelompok E share ke kelompok F dan sebalinya juga. Model share yang kedua dilakukan di depan kelas, 

sehingga masing-masing anggota dari kelompok lain bisa mendengarkan penjelasan tersebut. Pada tahap ini 

memungkinkan adanya sanggahan dan pertanyaan dari anggota kelompok lain jika ditemukan perbedaan 

pandangan atau jawaban terhadap kasus yang sama. Tidak menutup kemungkinan juga ada penguatan 

pendapat dari kelompok yang memiliki pendapat yang sama dengan kelompok lain.  

Setelah melalui tahapan pembelajaran Think Pair Share, ditemukan adanya perubahan yang dialami 

mahasiswa dalam menganalisis kalimat berdasarkan fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Beberapa contoh hasil 

pengerjaan mahasiswa ada pada tabel di bawah ini. 

 

Hasil kerja 1 
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Hasil kerja 2 

 
 

Hasil kerja 3 

 
 

Berdasarkan proyek mahasiswa, diperoleh gambaran pemahaman mahsiswa dalam analisis kalimat 

berdasarkan fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Pada matakuliah sintaksis ini, mahasiswa diberikan proyek 

akhir semester yang ditugaskan secara individu. Proyek analisis kalimat ini dilakukan dengan memilih satu artikel 

dari empat topik pilihan yaitu Pendidikan, Lingkungan, Kesehatan, dan Keluarga. Masing-masing mahasiswa 

akan mencari artikel yang terdiri dari minimal 300 kata. Artikel tersebut harus dianalisis dari kalimat pertama 

sampai minimal 20 kalimat secara berurut. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pemilihan kalimat mudah. 

Tujuan lain yaitu supaya mahasiswa belajar menganalisis ragam kalimat, baik kalimat sederhana maupun kalimat 

bertingkat. 

Artikel yang sudah dipecah menjadi kalimat-kalimat terpisah secara berurut, dianalisis seperti pada 

tabel di atas. Pada hasil kerja mahasiswa dapat dilihat susunan analisis kategori kata dan frasa, fungsi, dan peran 

kata dalam kalimat. Contoh pada tabel hasil kerja 3. 

Kalimat: “Walaupun daratan Indonesia tak seluas lautannya, hutan di Indonesia sangat banyak 

mulai dari Sabang hingga Merauke”. 

Analisis: “Walaupun (Konj.) - daratan Indonesia (S1) -  tak seluas (P) -  lautannya (O), hutan 

(S2) - di Indonesia (Kt) - sangat banyak (P2) - mulai dari Sabang hingga Merauke (Pel)”. 

Analisis pada hasil kerja 3 oleh mahasiswa di bagian ‘di Indonesia sangat banyak mulai dari Sabang 

hingga Merauke’ dijadikan satu fungsi yaitu keterangan. Sedangkan hasil analisis yang sudah diperbaiki, 

seharusnya klausa tersebut menempati tiga fungsi yaitu   pada kategori kata ‘di Indonesia (Ket) sangat banyak 

(P2) mulai dari Sabang hingga Merauke (Pel)’. Kata ‘lautannya hutan’ dijadikan satu fungsi (O), seharusnya dua 

kata tersebut menempati dua fungsi yang berbeda yaitu lautannya (O), hutan (S2). 

Kalimat: “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengontrol volume air yang melintas di Kali 

Pulo kawasan Jatipadang untuk mencegah kembali jebolnya tanggul di sana”. 

Analisis : “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (S) akan mengontrol (P1) volume air yang melintas 

(O1) di Kali Pulo kawasan Jatipadang (Ket1) untuk mencegah kembali (P2) jebolnya tanggul 

(O2) di sana (Ket2)”. 
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Berbeda dengan analisis kalimat pada hasil kerja 3, hasil analisis pada hasil kerja 1 sudah menunjukkan 

kemampuan analisis mahasiswa pada kalimat kompleks yaitu penentuan adanya fungsi Predikat 1, Predikat 2, 

Objek 1, Objek 2, Ket.1, da Ket.2. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa mahasiswa kemungkinan sudah 

memahami dan mampu menganalisis fungsi kata dan frasa pada kalimat sederhana dan kalimat kompleks. 

Gambaran analisis tersebut menunjukkan mahasiswa sudah mulai bisa menganalisis kalimat pada 

kalimat sederhana, namun masih mengalami kesulitan dalam menentukan kategori dan fungsi kata pada kalimat 

bertingkat (majemuk). Jika dibandingkan dengan hasil analisis kerja 1, terlihat perbedaan penguasaan 

mahasiswa 1 dan 3 dalam menentukan fungsi dan kategori kata pada kalimat yang sedang dianalisis. Kondisi 

tersebut juga terlihat dari sebaran nilai proyek individu seperti table di bawah ini. 

Hasil penilaian pada proyek individu yang sudah dilakukan pada pertemuan ke 16 perkuliahan, 

ditemukan sebaran nilai. Skor maksimal 80 dari tiga bagian yang dinilai yaitu mahasiswa mampu menentukan 

kategori kata dan frasa, mahasiswa mampu menganalisis fungsi kata, dan mahasiswa mampu menentukan 

peran tiap kata pada kalimat yang dianalisis. Terdapat 20 orang mahasiswa yang sudah dapat menentukan 

fungsi kata, kategori kata dan frasa, dan peran kata. Terdapat 6 orang mahasiswa mampu menentukan fungsi 

kata pada kalimat sederhana dan kalimat kompleks, sedangkan 4 orang mahaiswa masih di tahap mampu 

menentukan fungsi dan kategori kata dan frasa pada kalimat sederhana. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Pelaksanaan metode Think Pair Share dengan modifikasi dan penyesuaian dengan kondisi kelas 

membantu mahasiswa dalam menguasai sintaksis dasar khususnya dalam menganalisis kalimat dari sisi karegori, 

fungsi, dan peran kata. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah mahasiswa yang mampu menganalisis 

kalimat sebanyak 66,6% dari kondisi awal 30%. Dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan yang cukup 

signifikan dalam analisis kalimat pada mahsiswa UPH setelah penerapan metode. 

Metode ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan metode pembelajaran yang dapat memotivasi mahasiswa 

dalam belajar dan membagikan pemahaman kepada peserta didik yang lain. Proses share menjadi tahap yang 

memicu mahasiswa harus paham supaya pemahaman yang dibagikan kepada kelompok lain atau di depan kelas 

tidak salah. Secara tidak langsung tiap mahasiswa memiliki beban baik secara indvidu maupun kelompok untuk 

mematangkan pemahaman ssebelum berbagi.  

Metode ini bisa disesuaikan dengan kondisi pembelajaran baik kelas, penentuan pasangan (kelompok) 

maupun waktu tidap tahapannya. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan penguasaan kelas oleh pendidik 

supaya proses tiap tahapan metode mencapai sasaran yang diharapkan dan terjadi progress pemahaman siswa 

ke arah yang lebih baik setelah penerapan metode ini.  
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