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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui kemampuan siswa kelas VII 

SMPN 1 Bintan dalam mengunakan tanda baca titik pada karangan narasi. (2) Mengetahui 
kemampuan siswa kelas VII SMPN 1 Bintan dalam menentukan tanda baca koma pada 
karangan narasi. (3) Mengetahui kemampuan siswa kelas VII SMPN 1 Bintan dalam 
menentukan tanda baca tanya pada karangan narasi. (4) Mengetahui kemampuan siswa kelas 
VII SMPN 1 Bintan dalam menentukan tanda baca seru pada karangan narasi. (5) Mengetahui 
kemampuan siswa kelas VII SMPN 1 Bintan dalam menentukan tanda baca petik pada 
karangan narasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan tes tertulis berupa cerita atau karangan 
narasi yang belum diberikan tanda baca berupa tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda 
seru, dan tanda petik. Peserta tes diharapkan bisa menempatkan tanda baca dengan tepat pada 
cerita atau karangan narasi tersebut menjadi cerita yang baik.  Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bintan tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 
254 siswa yang terdiri dari 7 kelas. Sampel penelitian ini berjumlah 64 siswa yang diambil 
secara acak dari 7 kelas. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kemampuan 
membubuhi tanda baca pada karangan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bintan tergolong sedang, 
dengan nilai tes kemampuan rata-rata yang diperoleh siswa adalah 41,88 yang dibulatkan 
menjadi 42. 
 
Kata Kunci: Tanda baca, karangan narasi   
 

Abstract 
This study aimed to determine: (1) Determine the ability of class VII SMPN1 Bintan in 

using punctuation point on the narrative essay. (2) Determine the ability of class VII SMPN1 
Bintan punctuation commas in determining the narrative essay. (3) Determine the ability of 
class VII SMPN1 Bintan punctuation question in determining the narrative essay. (4) 
Knowing capability class VII SMPN1 Bintan in determining the exclamation punctuation in a 
narrative essay. (5) Determine the ability of class VII SMPN1 Bintan punctuation quotation in 
determining the narrative essay. The method used in this research is descriptive quantitative. 
Data collected through observation and written test in the form of a story or narrative essay is 
not given in the form of a colon punctuation, commas, question marks, exclamation marks, 
and quotation marks. Test participants are expected to put the proper punctuation to the story 
or narrative essay into a good story.The population in this study were all seventh grade 
students of SMP Negeri 1 Bintan school year 2012/2013, amounting to 254 students which 
consists of 7 classes. Sample size was 64 students were taken randomly from the 7th grade. 
Based on this research, it is known that the ability to annotate punctuation essay grader at 
SMP Negeri 1 Bintan is still lacking, with the ability to test the value of the average obtained 
by the students is 41.88 which is rounded to 42. This value is very far from the standard value 
of 65 in accordance with the assessment that the KKM. 
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1. Pendahuluan 
Secara teoritis di dalam memahami tentang penggunaan serta penempatan tanda baca 

akan dapat mempengaruhi hasil suatu karangan untuk menunjang peningkatan keterampilan 
dalam berbahasa. Sebab melalui keterampilan mengarang inilah kita dapat membantu melatih 
dan membina para siswa di dalam meningkatkan kemampuan dalam keterampilan menulis 
khususnya menyusun karangan. Agar kita mendapatkan hasil yang bermutu dalam menyusun 
karangan hendaknya memperhatikan penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca dalam 
karangan ini juga dapat memperjelas makna dan intonasi dari suatu kalimat, sehingga 
memudahkan pembaca dalam memahami isi karangannya.  Di sekolah, misi pembinaan dan 
peningkatan kegemaran menulis para siswa dipercayakan pada pengajaran menulis yang 
merupakan bagian integral dari pengajaran bahasa Indonesia (Budiyono, 2001:4 dalam 
Suparno dan M. Yunus 2007 Kemampuan Dasar Menulis buku materi pokok 
PGSD4303/2SKS/MODUL 1-6 Jakarta: Universitas Terbuka.) ”Pembelajaran menulis 
diupayakan untuk membina siswa agar terampil menulis dengan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar untuk bekal menghadapi kehidupan masa kini dan masa yang 
akan datang”. Namun, dilihat dari realita yang ada, kenyataan masih menunjukkan kondisi 
yang belum memuaskan. Para pelajar di SMP sebagian besar belum bisa dikatakan mahir 
menulis dengan baik, hanya beberapa saja yang memiliki kemampuan menulis dengan baik 
dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VII SMPN 1 
Bintan dalam mengunakan tanda baca titik, menentukan tanda baca koma, tanda baca tanya, 
tanda seru, dan tanda petik pada karangan narasi siswa kelas VII SMPN 1 Bintan Semester II 
Tahun Ajaran 2012/2013. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti adalah:  Februaribiruje (2009) yang 
berjudul “Kemampuan Menggunakan Tanda Baca dalam Karangan Siswa Kelas VII SMPN 1 
Kuta Utara”. Asri Ilmail (2013) yang berjudul “Kemampuan Menggunakan Tanda Baca dalam 
Kalimat pada Siswa Kelas XI SMP Negeri 3 Bangkala Kabupten Jeneponto”. Parno (2007) 
yang berjudul “Kemampuan Menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan dalam Penulisan 
Cerita Siswa Kelas VI SDN Kinandang Tiga Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 
Ajaran 2006/2007”. Intan iliani (2009) “Kemempuan Siswa Kelas V SDN 06/1 Mersam 
Menggunakan Tanda Baca dalam Menulis Karangan”.  

 
2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bintan yang beralamat di Jalan Raja Haji 
km. 26 Kijang Kota. Subjek penelitian ini adalah siswa SMPN 1 Bintan kelas VII semester II  
yang berjumlah 254 siswa. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 20% dari 
jumlah keseluruhan populasi, maka jumlah sampel penelitian ini adalah 25% x 254 siswa = 
63,5 yang dibulatkan menjadi 64 siswa. 

Tempat penelitian ini adalah Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bintan yang 
beralamat di Jalan Raja Haji km. 26 Kijang Kota.Waktu penelitian dan pengambilan data 
dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu mulai dari pertengahan Januari 2013 sampai dengan 
pertengahan Mei 2013. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Juni 2013. 

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif dan dilaksanakan dengan 
teknik kuantitatif. Metode penelitian ini dipilih oleh penulis karena anggapan dapat 
mempermudah dalam memperoleh dan mengolah data yang didapat di lapangan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, 
tes, dan studi pustaka. 

Objek penelitian ini adalah hasil tes siswa. Penilaian karangan narasi siswa dengan 
menggunakan tes, setelah tes dilakuakan dan data tes terkumpul, peneliti mengoreksi dan 
menilai hasil tes yang berupa cerita yang belum diberikan tanda baca berupa tanda titik, tanda 
koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Sedangkan dalam penilaian hasil tes, peneliti 
membuat daftar skor hasil tes membubuhi tanda baca. Hasil tes tersebut diperiksa berdasarkan 



aspek penilaian penulisan cerita yang telah disusun peneliti. Memasukan nilai ke tabelMencari 
nilai rata-rata kemampuan membubuhi tanda baca dengan mengunakan rumus statistik nilai 
rata-rata. 

 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil tes menunjukkan bahwa perolehan skor tertinggi yang diperoleh 64 peserta tes 
membubuhi tanda baca pada karangan narasi adalah 70 dan terendah adalah 10.  Skor yang 
paling banyak diperoleh peserta dalam tes adalah 30 yang diperoleh sebanyak 32 siswa, 
sedangkan skor yang paling banyak diperoleh peserta tes disebut dengan modus. Modus 
adalah nilai yang sering muncul, yang biasanya diberi simbul dengan Mo. Jadi dari data di atas 
dapat dilihat bahwa nilai yang sering muncul adalah 30. 

Pembahasan hasil peneliti tentukan berdasarkan nilai tes kemampuan membubuhi tanda 
baca yang menunjukkan bahwa perolehan nilai tertinggi yang di peroleh peserta adalah 70 
yang berhasil diperoleh 2 orang siswa, nilai 60 diperoleh 10 orang siswa, nilai 50 diperoleh 18 
orang siswa, nilai 40 diperoleh 15 siswa, nilai 30 diperoleh 17 siswa, nilai 20 diperoleh 6 
siswa, dan terendah adalah 10 yang diperoleh 1 siswa, sedangkan untuk mencari nilai rata-rata 
diperoleh dari rumus X = ∑X / N (X) merupakan nilai rata-rata, (∑X) adalah hasil 
penjumlahan keseluruhan nilai kemampuan menulis puisi, dan (N) merupakan jumlah peserta 
tes yang berjumlah 64 siswa. Jadi apabila dimasukan rumus X =∑X /N. X = 2680 : 64, X = 
41.88 maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kemampuan rata-rata siswa kelas VII SMP 
Negeri 1 Bintan tergolong kurang dengan nilai rata-rata 41,88 (42). 

 
4. Simpulan dan Rekomendasi 

Hipotesis dalam penelitian ini, “Kemampuan Membubuhi Tanda Baca pada Karang 
Narasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Bintan tergolong sedang”. Kemampuan membubuhi 
tanda baca pada karangan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bintan masih tergolong “kurang”. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil kemampuan siswa dalam penempatan tanda titik 100% dengan 
perbandingan 52% tepat, 48% kurang tepat, dan tidak tepat 0%, kemampuan siswa dalam 
penempatan tanda koma 69% dengan perbandingan 8% tepat, 61% kurang tepat dan 31% tidak 
tepat,  kemampuan siswa dalam penempatan tanda tanya 86% dengan persentasi 30% tepat, 
56% kurang tepat, dan 14% tidak tepat,  kemampuan siswa dalam penempatan tanda seru 44% 
kurang tepat, 56% tidak tepat, sedangkan tepat  0%, kemampuan siswa dalam penempatan 
tanda kutip dua 31% kurang tepat, 69% tidak tepat, sedangkan tepat, 0%, untuk nilai 
kemampuan membubuhi tanda baca siswa yang memperoleh nilai baik berjumlah 2 orang, 
siswa yang memperoleh nilai sedang berjumlah 28 orang, dan siswa yang memperoleh nilai 
kurang berjumlah 34 orang, sedangkan nilai tes kemampuan rata-rata yang diperoleh siswa 
adalah 41,88 yang dibulatkan menjadi 42. Nilai ini sangat jauh dari nilai standart penilaian 
yaitu 65 sesuai dengan nilai KKM.  Simpulan penelitian ini adalah kemampuan membubuhi 
tanda baca pada karangan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bintan masih tergolong “kurang”. 

Untuk itu kepada guru-guru diharapkan agar lebih mendalami atau menguasai materi 
yang hendak disampaikan agar menumbuhkan gairah siswa belajar dan dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa. Pembelajaran mengarang hendaknya guru memperbanyak memberikan 
latihan-latihan kepada siswa, sehingga dapat diketahui kesalaha-kesalahan siswa dalam 
penggunaan tanda baca dalam karangan. Perlu diadakan kegiatan-kegiatan perlombaan pada 
hari-hari nasional yang berhubungan dengan dunia pendidikan, seperti mengadakan 
perlombaan mengarang pada kegiatan bulan bahasa. 
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