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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan menggunakan kalimat efektif 

pada karangan narasi yang ditulis siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 

Tanjungpinang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriftif kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data dari observasi sampai dengan tes. Sampel diambil sebanyak 25% dari setia kelas 

VII dengan jumlah keseluruhan 46 siswa. Hasil dari tes ini membuktikan bahwa Kemampuan 

Menggunakan Kalimat Efektif Pada Karangan Narasi Siswa Kelas VII SMP  Negeri 8 

Tanjungpinang masuk dalam kategori baik. Dapat dilihat pada nilai rata-rata kelas yang 

diperoleh siswa kelas VII yaitu 66,37% termasuk pada kategori  baik (65%-84%). Tingkat 

penguasaan siswa, 9 orang siswa memperoleh nilai sangat baik dengan presentase (19,6%). 

10 orang siswa memperoleh nilai baik dengan presentase (21,7%). 13 orang siswa 

memperoleh nilai cukup dengan presentase (28,3%) dan sisanya 14 orang siswa 

memperoleh nilai kurang baik dengan presentase (30,4%). Kemampuan mengunakan 

kalimat efektif pada karangan narasi memperoleh hasil yang baik dengan 32 orang siswa 

telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 14 orang siswa yang memperoleh hasil yang 

belum tuntas.   
 

Kata Kunci: Kemampuan Menggunakan Kalimat Efektif, Karangan Narasi 
 
 

Abstrac 
 

 The objective of this research is to see the ability at the seventh year students of 

SMP Negeri 8 Tanjungpinang in using effective sentences in narration composition. This 

research used quantitative descriptive method. Techniques of the data collection used 

observation and test. The sample is 25% from each grade VII is that 46 students. Based on 

the test, it has proved that the seventh year students of SMP Negeri 8 Tanjungpinang are 

good in using effective sentences in narration composition. The average percentage after 

calculating is 66,37% are good in using (65%-84%). Nine students are very good with 

percentage (19,6%). Ten students are good with percentage (21,7%). Thirteen students are 

enough with percentage (28,3%) and fourteen students are less with percentage (30,4%). 

So, thirty two students are success and fourteen students aren’t success in using effective 

sentences in narration composition.  

 

Keywords: The ability in using effective sentences, in narration composition. 
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1. Pendahuluan 

 

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar menulis karangan 

narasi dengan kalimat efektif, siswa harus mampu menulis karangan narasi dengan kalimat 

efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu menyampaikan pikiran dan 

perasaan penulis atau pembicara dengan jelas kepada pembaca atau pendengar. 

Membentuk tulisan yang efektif agar pesan yang akan disampaikan didalamnya dapat 

dipahami oleh pembaca, diperlukan keterkaitan ketepatan antara unsur-unsur kebahasaan 

yang terkandung di dalamnya.  

Sehubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan, berkaitan kemampuan 

menulis siswa kelas VII SMP Negeri 8 Tanjungpinang, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah kesatuan gagasan dalam karangan narasi 

yang ditulis siswa? Bagaimanakah kepaduan kalimat dalam karangan narasi yang ditulis 

siswa? Bagaimanakah keparalelan kalimat dalam karangan narasi yang ditulis siswa? 

Bagaimanakah ketepatan kalimat dalam karangan narasi yang ditulis siswa? 

Bagaimanakah kehematan kalimat dalam karangan narasi yang ditulis siswa siswa? 

Bagaimanakah kelogisan kalimat dalam karangan narasi yang ditulis siswa?   

Tujuan penelitian adalah pernyataan tentang apa yang hendak dicapai melalui 

proses penelitian. Dalam membuat tujuan penelitian, tujuan tersebut harus sejalan 

berpedoman kepada masalah penelitian. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui kesatuan gagasan kalimat dalam karangan 

narasi yang ditulis siswa. Untuk mengetahui kepaduan kalimat dalam karangan narasi 

yang ditulis siswa. Untuk mengetahui keparalelan kalimat dalam karangan narasi yang 

ditulis siswa. Untuk mengetahui ketepatan kalimat dalam karangan narasi yang ditulis 

siswa. Untuk mengetahui kehematan kalimat dalam karangan narasi yang ditulis siswa. 

Untuk mengetahui kelogisan kalimat dalam karangan narasi yang ditulis siswa.  

  Wijayanti melakukan penelitian berjudul “Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siswa  

Kelas III SD Negeri Blitar Kecamatan Sukorejo Tahun Ajaran 2006/2007.” Berdasarkan hasil 

penelitian diatas dapat disarankan agar guru Bahasa Indonesia perlu memantau beberapa 

anak yang taraf penguasaannya masih kurang agar tingkat penguasaannya lebih meningkat 

dan merata untuk semua siswa. Selain itu, disarankan untuk mengadakan penelitian 

terhadap perumusan masalah yang berbeda.  

 

2. Metode Penelitian  

 

Penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 8 Tanjungpinang, kelas VII terdiri 

dari 5 kelas berjumlah 187 yang terdiri dari 85 laki-laki dan 99 perempuan. Sampel yang 

dipakai pada penelitian ini sebanyak 46 siswa. Waktu penelitian dari Mei-Juni 2013. 

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif, yaitu menggambarkan hasil 

penelitian berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh siswa dalam tes kemampuan 

menggunakan kalimat efektif dalam karangan narasi. Teknik pengumpulan data yaitu 

dengan observasi yang kemudian dilanjutkan dengan tes menulis.  

Teknik analisis data dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan menggunakan 

kalimat efektif pada karangan narasi siswa kelas VII SMP Negeri 8 Tanjungpinang. 

Teknik yang dilakukan sebagai berikut: 



a. Penulisan menggunakan rubrik penilaian untuk mengukur tes kemampuan siswa 

dalam menulis karangan narasi dengan menggunakan kalimat efektif dan 

pemberian skor nilai karangan yang dibuat siswa berdasarkan rubrik penilaian. 

Dalam penilian peneliti menggunakan skala pengukuran menurut Sugiono 

(2009:97), yang berupa angka kemudian di tafsirkan dengan pengertian kualitatif.  

b. Setelah mengukur kemampuan karangan siswa melalui rubrik penilaian, penulis 

menghitung hasil tes yang dilakukan dengan menggunakan rumus persamaan 

dikeluarkan oleh Depdikbud (Akbar,2011 :36) yaitu: 

KB =          T  X 100% 

              Tt 

KB =  Ketuntasan Belajar  

T =  Jumlah Skor yang diperoleh siswa 

Tt =  Jumlah skor total 

c. Setelah mendapatkan presentase nilai, peneliti mencari tingkat penguasaan rata-

rata dari seluruh hasil tes yang telah dilakukan oleh siswa. Untuk mencari nilai 

rata-rata dari keseluruhan aspek yang akan diteliti, peneliti menggunakan rumus 

Aqib (2008:40), yaitu: 

X  =  ∑ x 

                       ∑ n 

X    =  nilai rata-rata 

∑ x  =  jumlah semua nilai siswa 

∑ n  =  jumlah siswa 

 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

   Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menggambarkan  kemampuan   

menggunakan kalimat efektif pada karangan narasi siswa kelas VII SMP Negeri 8 

Tanjungpinang. Pada aspek kesatuan gagasan, hasil kemampuan siswa dalam menggunakan 

kesatuan sebanyak (28,26%) menggunakan kesatuan gagasan yang lengkap, (43,48%) 

menggunakan kesatuan gagasan cukup lengkap,  (28,26%), sedangkan tidak ada siswa yang 

tidak menggunakan kesatuan gagasan tidak lengkap. Dari hasil penelitian yang telah 

diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan menggunakan kalimat efektif pada 

karangan narasi pada aspek kesatuan gagasan berkategori sangat baik.   

  Penilaian pada aspek kepaduan kalimat, hasil kemampuan siswa dalam 

menggunakan kepaduan dalam kalimat sebanyak (2,17%) menggunakan kepaduan dalam 

kalimat dengan baik, (52,17%) menggunakan kepaduan dalam kalimat cukup baik, 

(43,49%) menggunakan kepaduan dalam kalimat kurang baik, sedangkan (2,17%) 

menggunakan kepaduan dalam kalimat tidak baik. Dari hail penelitian yang telah 

diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan menggunakan kalimat efektif pada 

karangan narasi pada aspek kepaduan kalimat berkategori sangat baik. 

  Penilaian pada aspek keparalelan kalimat, hasil kemampuan siswa dalam 

menggunakan kepaduan dalam kalimat sebanyak (2,17%) menggunakan kepaduan dalam 

kalimat dengan baik, (52,17%) menggunakan kepaduan dalam kalimat cukup baik, 

(43,49%) menggunakan kepaduan dalam kalimat kurang baik, sedangkan (2,17%) 

menggunakan kepaduan dalam kalimat tidak baik. Dari hail penelitian yang telah 



diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan menggunakan kalimat efektif pada 

karangan narasi pada aspek kepaduan kalimat berkategori sangat baik.  

  Penilaian pada aspek ketepatan, hasil kemampuan mengunakan ketepatan dalam 

kalimat sebanyak (10,87%) menggunakan ketepatan kalimat yang tepat, (41,30%) 

menggunakan ketepatan kalimat yang cukup tepat,  (32,61%) menggunakan ketepatan 

kalimat kurang tepat, sedangkan (15,22%) menggunakan ketepatan kalimat tidak lengkap. 

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

menggunakan kalimat efektif pada karangan narasi pada aspek ketepatan dalam kalimat 

berkategori baik.  

  Penilaian pada aspek kehematan, hasil dari kemampuan menggunakan kehematan 

dalam kalimat bahwa (15,22%) menggunakan kehematan kalimat yang benar,  (45,65%) 

menggunakan kehematan kalimat cukup benar, (32,61%) menggunakan kehematan 

kalimat kurang benar, sedangkan (6,52%) tidak ada kehematan kalimat. Dari hasil 

penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

menggunakan kalimat efektif pada karangan narasi pada aspek kehematan dalam kalimat 

berkategori sangat baik.  

  Penilaian pada aspek kelogisan, hasil dari kemampuan menggunakan   kelogisan 

dalam kalimat sebanyak (21,74%) menggunakan kelogisan kalimat yang benar, (39,13%) 

menggunakan kalimat cukup benar, (32,61%) menggunakan kelogisan kalimat kurang 

benar, sedangkan (6,52%) kelogisan kalimat tidak benar. Dari hasil penelitian yang telah 

diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan menggunakan kalimat efektif pada 

karangan narasi pada aspek kelogisan dalam kalimat berkategori sangat baik.  

  Berdasarkan uraian diatas kemampuan siswa menggunakan kalimat efektif pada 

karangan narasi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang 

termasuk kategori baik yaitu 66,37%. Dari hasil penelitian ini akhirnya dapat menjawab 

hipotesis peneliti adalah semakin tinggi tingkat pemahaman siswa terhadap kalimat efektif 

semakin baik karangan narasi siswa tersebut. 

 

4  Simpulan dan Rekomendasi 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menggunakan kalimat efektif pada karangan narasi siswa kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang masuk dalam kategori baik. Dapat dilihat 

pada nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa kelas VII yaitu 66,37% termasuk pada 

kategori  baik (65%-84%). Dapat dilihat dari tingkat penguasaan siswa, 9 orang siswa 

memperoleh nilai sangat baik dengan presentase (19,6%). 10 orang siswa memperoleh 

nilai baik dengan presentase (21,7%). 13 orang siswa memperoleh nilai cukup dengan 

presentase (28,3%) dan sisanya 14 orang siswa memperoleh nilai kurang baik dengan 

presentase (30,4%). Kemampuan mengunakan kalimat efektif pada karangan narasi 

memperoleh hasil yang baik dengan 32 orang siswa telah mencapai ketuntasan belajar, 

sedangkan 14 orang siswa yang memperoleh hasil yang belum tuntas. 

Sebagai akhir dari penulisan, penulis menyampaikan saran sebagai berikut: Seorang 

guru hendaknya banyak memberikan latihan kepada siswa dalam menulis kalimat efektif 

yang lebih ditekankan pada aspek syarat-syarat kalimat efektif, ejaan yang 

disempurnakan, dan diksi. Keempat aspek ini sangat berhubungan dalam menulis kalimat 



efektif. Bagi siswa hendaklah lebih banyak belajar lagi, terutama menulis dengan 

menggunakan kalimat efektif. Menulis kalimat efektif bukanlah suatu hal yang gampang, 

tetapi dengan seringnya latihan dalam menulis kalimat efektif yang dilakukan secara terus 

menerus, maka siswa diharapkan mampu menulis kalimat efektif dengan baik.  
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