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LAMPIRAN 1 

Tabel 4.2 

Tabel Acuan  kesalahan Kosakata 

NO Kesalahan Kosakata Perbaikan 

1 Menjadi tempat 

pertemuan untuk 

mendapat memperoleh 

informasih. 
 

-mendapat Menjadi tempat 

pertemuan untuk 

dapat memperoleh 

informasi. 
 

2 masih banyak bioskop 

yang ketinggalan film 

terbaru itu dan 

membuat pengunjung 

bioskop kesel, karena 

tidak bisa menonton 

bioskop. 
 

- itu 

- kesel 

masih banyak bioskop 

yang ketinggalan film 

terbaru  dan 

membuat pengunjung 

bioskop marah, 

karena tidak bisa 

menonton bioskop. 
 

3 Bahkan mereka tak 

sedikitpun memberikan 

ruang kepada orang- 

orang yang telah 

mengkritisi setiap 

kebijakan pemerintah 

yang dapat 

memberatkan rakyat. 

- tak Bahkan mereka tidak 

sedikitpun 

memberikan ruang 

kepada orang- orang 

yang telah mengkritisi 

setiap kebijakan 

pemerintah yang dapat 

memberatkan rakyat. 

4 Ada yang benar² 

mengajar dengan baik 

tetapi ada pula guru 

yang mengajar dengan   

tidak sungguh-sungguh. 

- benar² 

- dengan 

Ada yang benar- 

benar  mengajar 

dengan baik tetapi ada 

pula guru yang 

mengajar   tidak 

sungguh-sungguh 

5 Perpus juga membuat 

kita lebih tau tentang 

suatu pelajaran yang 

tdk pernah kita ketahui, 

buku-buku disna juga 

bisa membuat kita tau, 

dan lebah banyak 

informasi. 
 

- Perpus 

- tau 

- tdk 

- tau 

Perpustakaan juga 

membuat kita lebih 

tahu tentang suatu 

pelajaran yang tidak 

pernah kita ketahui, 

buku-buku disana juga 

bisa membuat kita 

tahu, dan lebih 

banyak informasi. 
 

6 - - - 
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7 Pasar adalah tempat 

perbelanjaan, tempat 

dimana orang menjaul 

dan membeli barang yg 

mereka butuhkan. 
 

- perbelanjaan 

- yg 

Pasar adalah tempat 

berbelanja, tempat 

dimana orang menjaul 

dan membeli barang 

yang mereka 

butuhkan. 
 

8 Tidak hanya itu saja 

masih banyak lagi 

gambar²* dan  

barang²* yang berada 

di X-mia. 

- gambar²* 

- barang²* 
 

Tidak hanya itu saja 

masih banyak lagi 

gambar- gambar 

dan  barang- barang 

yang berada di X-

mia. 

 

 

Tabel 4.3 

Tabel Acuan  kesalahan Struktur Kalimat 

NO Kesalahan Struktur Kalimat Perbaikan 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Dengan 

adannya 
peningkatan 

pada volume 

transaksi dan 

semakin 

banyaknnya 

perusahaan 

yang aktif 

b. Semakin 

meningkatnya 

kemampuan 

beli 

masyarakat, 

berarti  dapat 

peningkatan 
produksi yang 

pada 

gilirannya 

akan dapat 

- Subjek dan 

keterangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kalimat aktif 

a. peningkatan 

pada volume 

transaksi dan 

semakin 

banyaknnya 

perusahaan yang 

aktif. 

b. Semakin 

meningkatnya 

kemampuan beli 

masyarakat, 

berarti  semakin 

meningkatnya 

produksi yang 

pada gilirannya 

akan dapat 

menciptakan 

sebuah lapangan 

kerja. 

2 Bioskop merupakan 

media hiburan yang 

digemari  oleh anak- 

anak remaja maupun 

orang tua 

- Kalimat majemuk 

setara 

Bioskop merupakan 

media hiburan yang 

digemari  oleh 

anak- anak remaja 

dan orang tua 
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3 Dari sekarang 

rubahlah kebiasaan 

yang tidak suka 

makan buah dan 

sayur. 

-  Subjek Mulai sekarang 

rubahlah kebiasaan 

yang tidak suka 

makan buah dan 

sayur. 

4 Menurut 

penelitian,bahwa 

Indonesia merupakan 

peringkat ke 7 dalam 

penggunaan internet, 

dan itu sudah pasti 

kebanyakan para 

remaja. 

- Pengantar kalimat Menurut 

penelitian,Indonesia 

merupakan 

peringkat ke 7 

dalam penggunaan 

internet, dan itu 

sudah pasti 

kebanyakan para 

remaja. 

5 Jika  anda hobi 

dengan olahraga yang 

anda sukai adalah 

hal yang sangat 

menyenangkan 

dengan olahraga. 

- Induk kalimat dan 

anak kalimat. 

Jika anda hobi 

dengan olahraga 

maka olahraga 

merupakan hal 

yang sangat 

menyenangkan. 

6 Apa yang mesti di 

dasari oleh pelajar 

adalah adanya 

keinginan belajar dan 

berprestasi. 

- Kalimat aktif Apa yang mesti di 

dasari oleh pelajar 

adanya keinginan 

belajar dan 

berprestasi. 
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LAMPIRAN 2 

Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 3 

Lembar Kerja Siswa 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN LEMBAR TEKS EKSPOSISI 

 

Petunjuk: 

1. Tulislah nama di bagian kiri atas lembar jawabanmu! 

2. Tulislah sebuah teks eksposisi, dengan ketentuan sebagai berikut. 

a) Tema bebas 

b) Alokasi waktu 45 menit 

 


