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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menulis menggunakan kata depan dalam 

karangan deskripsi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur 

Tahun Pelajaran 2012/2013. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta 

sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas selama proses pembelajaran berlangsung. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik berupa tes. Kemahiran menulis 

menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi siswa kelas VIII Sekolah menengah 

Pertama negeri 4 Bintan Timur Tahun pelajaran 2012/2013 tergolong dalam kualifikasi 

sangat baik dengan skor rata-rata 88,84% . 

Kata Kunci : Kemahiran penggunaan kata depan dalam karangan deskripsi. 

Abstract 

This study aims to analyze the writing using the word in the description written by eighth 

grade students of Junior High School 4 East Bintan Academic Year 2012/2013. In this 

study using quantitative descriptive method, the method of research which illustrates the 

fact or facts are in accordance with data obtained in order to determine student learning 

outcomes to learning activities and the activities during the learning process. Data 

collection techniques using techniques such as test. Writing skills using the word in the 

description written by eighth grade students of public secondary schools First 4 East 

Bintan school year 2012/2013 classified as excellent qualifications with an average score 

of 88.84%. 

Keywords: Proficiency in the use of the word essay description. 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

Keterampilan berbahasa menurut Tarigan mempunyai empat komponen, yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan 

menulis. Keempat keterampilan ini saling berhubungan erat, sehingga perlu penguasaan 

dan pembelajaran dari keempat komponen tersebut. Dalam penelitian ini peneliti 

memfokuskan pada keterampilan menulis. 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis 

juga merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini  

peneliti haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan kosa kata menurut 

Morsey dalam Tarigan (1994:122). Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara 

otomatis tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Dalam suatu 

hasil karya tulis sebaiknya memiliki struktur kata yang sesuai dengan struktur tata bahasa 

baku bahasa Indonesia. Oleh karena itu penulis harus menguasai tata bahasa baku bahasa 

Indonesia dan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) agar karya tulisnya mudah dipahami 

oleh pembaca, dengan demikian pesan yang disampaikan bisa sampai dan sesuai dengan 

yang dimaksud oleh penulis. 

Dari hasil wawancara penulis dengan guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Bintan 

Timur, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami 

penulisan kata depan yang baik dan benar. Hal ini disebabkan siswa kurang memahami 

penggunaan Tata bahasa baku bahasa Indonesia dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 

khususnya dalam penggunaan dan penulisan kata depan..  

Dalam penulisan kata depan di, ke, dan dari sering ditemukan menyatu dengan kata 

penanda waktu, lokasi, posisi dan arah, misalnya pada kata di sekolah ditulis disekolah. 

Namun sebaliknya, penulisan prefiks (awalan) yang seharusnya serangkai ditulis terpisah, 

misalnya pada kata dikerjakan ditulis di kerjakan. Kemudian, dalam penulisan kata depan 

dari sering ditemukan terpisah dengan kata pada, misalnya lebih baik sehat dari pada 

sakit, yang seharusnya ditulis daripada sakit. Hal ini ada karena ada penggabungan kata 

daripada dalam tata bahasa Indonesia, dan kata depan daripada adalah untuk menyatakan 

perbandingan. Kesalahan-kesalahan penulisan tersebut yang akan penulis data seberapa 

besar kemahiran siswa menuliskan kata depan  dalam penelitian ini. Jadi dapat 

disimpulakan, bahwa siswa sulit membedakan antara prefiks (awalan) dan kata depan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji kemahiran 

siswa dalam penggunan kata depan pada karangan deskripsi. Oleh karena itu penulis 

memilih judul  Kemahiran Menulis Menggunaan Kata Depan dalam Karangan Deskripsi 

Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 

2. Metode Penelitian  

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2013 sampai dengan Juni 2013. Tempat 

penelitian ini adalah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur yang beralamat 

di Sei Lekop Kijang. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti Arikunto, 

(2006:131). Penerapan sampel penelitian ini berdasarkan pendapat Arikunto  “Apabila 

subjek kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan 

penelitian populasi. Berdasarkan pendapat di atas maka sampel penelitian ini 

menggunakan sampel populasi yaitu sampelnya diambil dari keseluruhan populasi yang 

berjumlah 66 siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang 

diperoleh  dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran serta aktivitas selama proses pembelajaran berlangsung menurut Aqib, dkk 

(2009:40). Menurut Sugiyono (2011:308) Teknik pengumpulan data merupakan langkah 



yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah 

mendapatkan data. Adapun teknik penelitian dalam penelitian ini berupa teknik tes. Tes 

dapat digunakan untuk mengukur kemahiran seseorang. Dengan demikikian hasil 

pengukuran dengan menggunakan tes tertulis berupa uji kemahiran menulis dengan 

menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi.  

Teknik analisis data dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Teknik 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

Teknik yang akan dilakukan dalam analisis data sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan tes menulis kata depan di, ke, dan dari dalam bentuk karangan 

deskripsi. 

2. Pemeriksaan tes menulis kata depan di, ke, dan dari dalam bentuk karangan 

deskripsi siswa dan pemberian skor nilai karangan yang dibuat siswa berdasarkan 

rubrik penilaian. Dalam penelitian menggunakan skala pengukuran menurut 

Sugiyono yaitu “rating scale” data mentah yang diperoleh berupa angka ditafsirkan 

dalam pengertian kualitatif.  

3. Memasukan skor ke dalam tabel penilaian kemampuan menulis karangan 

4. Menghitung presentase kemahiran membuat karangan deskripsi dengan rumus 

Depdikbud dalam Andi ( 2011 : 44 ) yaitu : 

 

Keterangan : 

   KB = Ketuntasan belajar 

   T = Jumlah skor yang diperoleh siswa 

   Tt = Jumlah skor total 

 

5. Memberi rata rata keseluruhan hasil tes menulis karangan deskripsi siswa. Untuk 

mencari nilai rata rata keseluruhan aspek yang diteliti, menggunakan rumus 

menurut Arikunto  sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

    X = Mean (nilai rata-rata) 

   N = Jumlah Data 

   ∑ X = Jumlah Seluruh Data   

 

Setelah diperoleh nilai rata rata, langkah selanjutnya menentukan klasifikasi 

penilaian dengan menggunakan skala menurut Aqib (2012:36). 

3. Hasil penelitian dan Pembahasan  

 Kemahiran menulis menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi siswa kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun pelajaran 2012/2013 pada 

aspek di, ke, dan dari dapat diketahui penilaian yang didapat siswa yaitu : 

Kemahiran menulis menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi siswa kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun pelajaran 2012/2013 pada 

aspek penggunaan kata depan di,  jumlah nilai keseluruhan adalah 4900 dari 66 sampel . 



Jumlah tersebut dapat dimasukan dalam rumus rata-rata Jadi nilai rata-rata kemahiran 

menulis menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi siswa kels VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun Pelajaran 2012/2013 pada aspek 

penggunaan kata depan di, adalah 74,24 hasil kuantitatif tersebut dikualifikasikan, maka 

74, 24 dikategorikan baik 

Kemahiran menulis menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi siswa kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun Pelajaran 2012/2013 pada 

aspek penggunaan kata depan ke, jumlah nilai keseluruhan adalah 6125 dari 66 sampel. 

Jumlah tersebut dimasukan dalam rumus rata-rata Jadi nilai rata-rata kemahiran menulis 

menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun Pelajaran 2012/2013 pada aspek penggunaan kata 

depan ke, adalah 92,80 hasil secara kuantitatif tersebut jika dikualifikasikan, maka 92,80 

dikategirikan sangat baik. 

Kemahiran menulis menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi siswa kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun Pelajaran 2012/2013 pada 

aspek penggunaan kata depan ke, jumlah nilai keseluruhan adalah 6475 dari 66 sampel. 

Jumlah tersebut dimasukan dalam rumus rata-rata Jadi nilai rata-rata kemahiran menulis 

menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun Pelajaran 2012/2013 pada aspek penggunaan kata 

depan dari, adalah 98,10 hasil secara kuantitatif tersebut jika dikualifikasikan, maka 98,10 

dikategorikan sangat baik. 

 Rekapitulasi data kemahiran menulis menggunakan kata depan dalam karangan 

deskripsi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun 

Pelajaran 2012/2013 jumlah nilai keseluruhan adalah 5864 dari 66 sampel jumlah tersebut 

dapat dimasukan dalam rumus rata-rata. Berdasarkan hasil rata-rata di atas nilai kemahiran 

menulis menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun Pelajaran 2012/2013 pada aspek 

penggunaan kata depan dari, adalah 88,84  hasil secara kuantitatif tersebut jika 

dikualifikasikan, maka 88,84 dikategorikan sangat baik 

Persentase kemahiran menulis menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi siswa 

kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur 

Tahun pelajaran 2012/2013 

Pencapain 

tujuan 

pembelajaran 

Klasifikasi Jumlah 

Siswa 

Perentase Tingkat 

keberhasilan 

pembelajaran 

85-100 % Sangat baik 44 66,67 % Berhasil 

65-84 % Baik 20 30,30 % Berhasil 

55-64 % Cukup 0 0 % - 

0-54 % Kurang 2 3,03 % Tidak berhasil 

 66 100 %  

 

4. Simpulan dan Rekomendasi  

 Kemahiran menulis menggunakan kata depan dalam karangan deskripsi siswa kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun pelajaran 2012/2013 

diperoleh gambaran tingkat kemahiran menulis menggunakan kata depan dalam karangan 



deskripsi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bintan Timur Tahun 

Pelajaran 2012/2013, dari 66 siswa yang memperoleh kategori sangat baik berjumlah 44 

orang dengan persentase 66,67 % dari jumlah sampel. Siswa yang memperoleh kategori 

baik berjumlah 20 orang dengan persentase 30,30 % dari jumlah sampel. Dan siswa yang 

memperoleh kategori kurang berjumlah 2 orang dengan persentase 3,03 % dari jumlah 

sampel. 

 Dari 66 siswa yang dinyatakan berhasil sebanyak 64 orang  dengan persentase 

96,97%  dari jumlah sampel  dan yang tidak berhasil berjumlah 2 orang dengan persentase 

3,03 dari jumlah sampel. Dan skor keseluruhan tingkat kemahiran siswa mendapat skor 

rata-rata 88,84 dan dikualifikasikan tergolong sangat baik. 

 Rekomendasi dari penelitian ini adalah siswa diharapkan lebih mempelajari kaidah-

kaidah yang terdapat dalam Ejaan Yang Disempurnakan seperti penggunaan tanda baca, 

huruf  kapital, huruf miring, kata hubung dan sebagainya.Seorang guru Bahasa Indonesia 

hendaknya harus banyak melatih siswa dalam menulis agar kemahiran siswa dalam 

menulis lebih meningkat. 
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