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Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh 
para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomonikasi, dan 
mengidentifikasikan diri. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat 
sistematis dan sistemis. Dengan sistematis bahasa itu tersusun menurut suatu pola, 
tidak tersusun secara acak, secara sembarangan. Sedangkan sistemis, artinya, 
bahasa itu bukan merupakan sisitem tunggal, tetapi terdiri juga dari sub-subsistem, 
atau sistem bawahan. Dalam komunikasi verbal, peran bahasa Indonesia sangat 
menonjol dan menentukan kesuksesan komonikasi.  

Kajian pustaka pada penelitian ini didasarkan pada penggunaan teori  
bersangkut paut dengan analisis merangkai kalimat. (1) Kalimat berita merupakan 
kalimat yang mendukung suatu pengungkapan suatu peristiwa atau kejadian. 
Kalimat berita sering juga disebut kalimat pernyataan. (2) Kalimat pertanyaan 
merupakan kalimat yang mengundang suatu pernyataan. Kalimat tanya atau kalimat 
pernyataan, yaitu  kalimat yang dibentuk untuk memancing responsi yang berupa 
jawaban. (3) Kalimat perintah (imperatif) dipakai jika penutur ingin menyuruh atau 
melarang orang berbuat sesuatu. Pada bahasa lisan kalimat ini berintonasi akhir 
menurun dan pada bahasa tulis kalimat itu di akhiri dengan tanda serru ataupun titik.  

Pada dasarnya ada tiga hal yang dikaji dalam penelitian ini, yakni 
struktur kalimat berita, pada siswa kelas VII Mts Miftahul Huda Timur Jan-
jang Kangayan. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya mengabarkan atau 
menginformasikan sesuatu. Dalam penulisannya kalimat ini diakhiri dengan 
tanda titik (.) dan dalam pelafalannya kalimat ini akan diakhiri dengan intonasi 
yang menurun. Biasanya kalimat berita akan berakhir dengan pemberian 
tanggapan dari pihak yang mendengar kalimat berita ini. Struktur kalimat 
tanya pada siswa kelas VII Mts Miftahul Huda Timur Jan-jang Kangayan. 
Kalimat Tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, 
biasanya kalimat ini akan diakhiri dengan pemberian tanda tanya (?). Kata 
tanya yang sering digunakan untuk membuat kalimat. Struktur kaliamat 
perintah pada siswa kelas VII Mts Miftahul Huda Timur Jan-jang Kangayan. 
Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah 
kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah dalam bentuk 
lisan biasanya diakhiri dengan intonasi yang tinggi, sedangkan pada bentuk 
tulisan kalimat ini akan diakhiri dengan tanda seru (!). 
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