
ARTIKEL 

 

ANALISIS VERBA PADA KALIMAT MOTIVASI DALAM BUKU JIWA 

YANG LAPANG KARYA A.K (KAJIAN SEMANTIK) 

 

 

 

 

Oleh: 

APRILIA HERAWATI 

11.1.01.07.0018 

 

Dibimbing oleh : 

1. Dr. Sujarwoko, M. Pd 

2. Dr. Subardi Agan, M. Pd 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

TAHUN 2018 

 

  



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Aprilia Herawati| 11.1.01.07.0018 
FKIP- Pendidikan Bahasa Indonesia 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

 

 
  



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Aprilia Herawati| 11.1.01.07.0018 
FKIP- Pendidikan Bahasa Indonesia 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

 
ANALISIS VERBA PADA KALIMAT MOTIVASI DALAM BUKU JIWA  YANG 

LAPANG KARYA A.K (KAJIAN SEMANTIK) 

 

Aprilia Herawati 

11.1.01.07.0018 

  FKIP – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

apriliaachmadmartosentono@gmail.com 

Dr. Sujarwoko, M.Pd, Dr. Subardi Agan, M.Pd 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

 

Abstrak 

 

Motivasi merupakan suatu bentuk ujaran atau kalimat yang berhubungan dengan 

psikologi dan bersifat memberi dorongan positif bagi pembacanya yang dapat menyebabkan 

pembaca melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Lazimnya dalam 

suatu kalimat terdapat verba yang berperan penting dalam kalimat tersebut. Begitu pula 

dengan kalimat motivasi terdapat verba yang memiliki peranan-peranan tersendiri sebagai 

unsur pelengkap dalam kalimat motivasi tersebut. Penelitian ini membahas tentang kajian 

semantik pada verba dalam kalimat motivasi, penelitian ini bertujuan untuk, 1) 

Mendeskripsikan tipe verba dalam buku Jiwa yang Lapang karya A.K. 2) Mendeskripsikan 

verba yang dominan muncul dalam buku Jiwa yang Lapang karya A.K. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan teoritis dan metodologi. Secara teoritis 

digunakan pendekatan semantik yaitu menganalisis kalimat yang menitik beratkan pada aspek 

makna. Secara metodologi digunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh 

merupakan data deskriptif. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Tipe verba dalam buku Jiwa 

yang Lapang karya A.K yang ditinjau dari ciri semantik terdiri dari verba sikap yang meliputi 

verba prospektif, verba retrospektif dan verba netral, serta verba pemungkinan dan 

pencegahan. 2) Verba yang dominan muncul ialah verba sikap yang meliputi verba prospektif, 

verba retrospektif dan verba netral. 

 

KATA KUNCI  : kalimat motivasi, verba, semantik. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Bahasa merupakan alat utama bagi 

pengarang untuk mengekspresikan 

pengamatannya terhadap kehidupan 

dalam bentuk karya seni (sastra). 

Ragam bahasa dalam karya sastra 

dikenal penuh dengan asosiasi, 

irasional, dan ekspresif untuk 

menunjukkan sikap pengarangnya  

sehingga menimbulkan efek tetentu 

bagi pembaca, seperti memengaruhi, 

membujuk, dan mengubah sikap 

pembacanya. Sebagai salah satu 

sarana atau alat untuk berekspresi 

secara tulis, kalimat berperan sangat 

penting dalam sebuah komunikasi 

karena kalimat harus mampu 

menyampaikan informasi, 
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menanyakan sesuatu, atau bahkan 

mengekspresikan emosi manusia. 

Kalimat motivasi adalah kalimat 

penyemangat yang memberikan 

dorongan positif dalam menghadapi 

masalah. Hal ini terlihat pada buku 

motivasi islami “Jiwa yang Lapang” 

. Pada buku ini terdapat kalimat-

kalimat yang mampu memberikan 

dorongan semangat positif bagi 

pembacanya. Pada kalimat motivasi 

kata kerja atau verba berfungsi 

sebagai penjelas aktivitas yang 

dilakukan dan penunjuk atas ciri-ciri 

verba dari segi Semantik. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji 

tentang verba dari ciri semantik yang 

terdapat pada kalimat motivasi Jiwa 

yang Lapang karya A.K.

II. TUJUAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan 

tipe verba dalam buku 

Jiwa yang Lapang karya 

A.K. 

b. Untuk mendeskripsikan 

verba yang dominan 

muncul dalam buku Jiwa 

yang Lapang karya A.K. 

III. METODE 

Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian terbagi 

menjadi dua yaitu penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif. 

Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa kata-kata 

atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kuantitatif adalah 

penilaian yang banyak menuntut 

penggunaan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta 

penampilan dari hasilnya. 

    Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif, karena jenis 

penelitian ini sesuai bila diterapkan 

dengan objek yang akan diteliti yaitu 

berupa teks. 

Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini diterapkan dua 

pendekatan yaitu pendekatan 

berdasarkan teoritis dan pendekatan 

berdasarkan meodologi. Pendekatan 

berdasarkan teoritis adalah pemikiran 

terhadap semua teori yang 

digunakan. Pendekatan metodologi 

adalah suatu peraturan, kegiatan dan 

prosedur yang dilakukan peneliti. 

Pendekatan teoritis pada penelitian 

ini menggunakan pendekatan 

semantik karena penelitian ini 

menitik beratkan pada aspek makna. 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Aprilia Herawati| 11.1.01.07.0018 
FKIP- Pendidikan Bahasa Indonesia 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

Pendekatan metodologi dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif 

IV. HASIL DAN KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tipe verba dalam 

buku Jiwa yang Lapang karya A.K. 

dan mendeskripsikan verba yang 

dominan muncul dalam buku Jiwa 

yang Lapang karya A.K. 

1)    Terdapat dua tipe verba pada 

buku motivasi Jiwa yang Lapang 

karya A.K, ialah verba sikap yang 

berkaitan dengan pikiran atau 

pendapat manusia mengenai 

fenomena fisik atau mental. 

Verba sikap terbagi menjadi tiga 

yaitu verba prospektif verba 

yang menjelaskan tentang masa 

mendatang/ masa depan, verba 

retrospektif verba yang 

menyatakan suatu kejadian yang 

berkaitan dengan kejadian masa 

lampau/ masa lalu, dan verba 

netral verba yang menentukan 

sikap tidak memihak atau 

memiliki penilaian sendiri yang 

tidak dipengaruhi oleh orang lain.  

Verba prospektif terbagi menjadi 

tujuh kategori verba yaitu: (1) 

keinginan, (2) aktivitas mental, 

(3) keputusan, (4) persiapan, (5) 

usaha, (6) ketergantungan dengan 

orang lain, (7) kesiapan 

menghadapi sesuatu yang akan 

terjadi. Verba retrospektif 

berkaitan dengan penilaian 

mental. Verba netral 

dikategorikan menjadi dua yaitu: 

verba yang menunjukan rasa (1) 

suka, tidak suka, (2) 

penghargaan. 

2)    Verba yang dominan muncul 

pada buku motivasi Jiwa yang 

Lapang karya A.K ialah verba 

sikap. Hal ini dapat dibuktikan 

dari 38 data yang terkumpul 

jumlah verba sikap terdapat  35 

data dan verba pemungkinan dan 

pencegahan terdapat 3 data. 

 

V. PENUTUP 

Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang verba dari ciri 

semantik. penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya, yaitu dapat dijadikan 

acuan untuk mengkaji kata kerja 

secara lebih luas lagi. 

VI. DAFTAR PUSTAKA  

Alwi, Hasan. 2002. Tata Bahasa 

Baku Bahasa Indonesia Edisi 

ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Aprilia Herawati| 11.1.01.07.0018 
FKIP- Pendidikan Bahasa Indonesia 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 

DEPDIKNAS. 2005. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Balai Pustaka. 

Djajasudarma,T.Fatimah.1993. 

Metode Linguistik. Bandung. 

Eresco. 

Efendi, Kentjono, Djoko dan 

Suhardi, Muhamad. 2015. Tata 

Bahasa Dasar. Bandung: 

Remaja    Rosdakarya. 

Jabrohim. 2003. Metodologi 

Penelitian sastra. Yogyakarta. 

Hanindita Graha Widya. 

K, A. 2015. Jiwa yang Lapang. 

Jakarta: Elex Media 

Kompotindo. 

Kentjono, Djoko. 1990. Kata Kerja 

dan Frase Kerja. Jakarta: 

Remaja Rosdakarya. 

Kridalaksana, Harimurti. 2011. Kelas 

Kata dalam Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Gramedia. 

Moelong, Lexy J. 2010. Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

Ratna, Nyoman Kuntha. 2011. Teori, 

Metode, dan Teknik Penelitian 

Sastra. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Wijana, I Dewa Putu. 2015.  

Pengantar Semantik Bahasa 

Indonesia.Yogyakarta: Pustaka 

Belajar. 

 

 
 


