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ABSTRAK 

Kata Kunci: Penggunaan Imbuhan peN-, pe-, peN-an, -an, ke-, ke-an 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kemampuan Penggunaan Imbuhan 
peN-, pe-, peN-an, -an, ke-, ke-an dalam Kalimat Efektif Siswa Kelas VII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun 
Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah ±145 siswa dengan sampel penelitian sebanyak 
48 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, 
yaitu tes melengkapi kata-kata dasar dalam kalimat efektif dengan menggunakan 
imbuhan peN-, pe-, peN-an, -an, ke-, ke-an. Dari hasil penelitian diperoleh, 10 siswa 
berkemampuan sangat baik, 14 siswa berkemampuan baik, 20 siswa berkemampuan 
cukup, 3 siswa berkemampuan kurang dan 1 siswa berkemampuan sangat kurang. 
Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan penggunaan imbuhan peN-, pe-, peN-an, -
an, ke-, ke-an dalam kalimat efektif siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 tergolong cukup dengan persentasse nilai 
75,625%. 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the ability of pen-Use Feed Additives, Pen-, pe-, 
peN-an,-an, ke-, ke-an in an Effective Sentence Seventh Grade Students of Junior 
High School Lesson 3 Bintan Year 2013/2014. The study population was the entire 
class VII Junior High School Lesson 3 Bintan Year 2013/2014, amounting to ± 145 
students to sample as many as 48 people. Data collection techniques used in this 
study was a test, which tests supplement the basic words in sentences effectively 
using pen-uo, pe-, pen-an,-an, all, to late. The results were obtained, 10 students 
capable of very good, 14 good ability students, 20 students capable enough, 3 and 1 



less capable students are very less capable students. Based on the research results, the 
ability to use peN-, pe-, peN-an,-an, ke-, ke-an in an effective sentence class VII 
Junior High School Lesson 3 Bintan Year 2013/2014 is quite the value persentasse 
75.625% . 
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1. Pendahuluan 

Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, digunakan 
oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi 
diri.  Sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh sebuah aturan, kaidah, atau 
pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata 
kalimat. Bila aturan, kaidah, atau pola ini dilanggar, maka komunikasi dapat 
terganggu (Putrayasa, 2008:4). 

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan dan tulisan, yang 
mengungkapkan pikiran yang utuh (Alwi, 2003:311). Dalam wujud lisan, kalimat 
diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan 
intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan 
proses fonologis lainnya. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital 
dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanya (?), atau seru (!), dan di dalamnya juga 
disertakan berbagai tanda baca seperti koma (,), titik dua (:),   tanda pisah (-), dan 
spasi. 

Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud 
penutur/penulis secara tepat sehingga maksud itu dapat dipahami oleh 
pendengar/pembaca secara tepat pula (Finoza, 2009:172). Kalimat efektif adalah 
kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan dengan tepat 
ditinjau dari segi diksi, struktur, dan logikanya (Putrayasa, 20 10:2). 

Imbuhan adalah bentuk (atau morfem) yang dipakai untuk menurunkan kata. 
Bahasa Indonesia memiliki empat jenis imbuhan, yaitu awalan (prefiks), sisipan 
(infiks), akhiran (sufiks), dan imbuhan terbelah (konfiks) (Alwi, 2003:31). Imbuhan 
dalam bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting sebab kehadiran 
imbuhan pada sebuah kata dasar dapat mengubah bentuk, fungsi, kategori, dan makna 
dasar atau kata yang dilekatinya. 

Kemampuan siswa dalam membubuhkan imbuhan pada sebuah kata dasar 
masih terdapat kesalahan. Kesalahan yang banyak terjadi biasanya pembubuhan 
imbuhan pada kata yang tidak tepat, menggunakan imbuhan yang tidak sesuai atau 
tidak menggunakan imbuhan pada kata yang membutuhkan. Siswa juga masih belum 



benar-benar memahami imbuhan apa yang sebenarnya mereka bubuhkan pada kata 
dasar.  

Berdasarkan Latar belakang di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian 
tentang penggunaan imbuhan dalam kalimat siswa. Oleh karena itu peneliti memilih 
judul “Kemampuan Penggunaan Imbuhan peN-, pe-, -an, peN-an, ke-, ke-an, dalam 
Kalimat Efektif Siswa kelas VII SMP N 3 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 
2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama dulan Mei 2014. Penelitian ini dilaksanakan di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan kelas VII dengan populasi sebanyak 145 
siswa. Berdasarkan populasi yang ada diambil sampel sebanyak 30% yaitu berjumlah 
48 siswa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan  
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2009:8). 

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes yaitu tes 
melengkapi. Tes melengkapi terdiri dari butir-butir tes yang masing-masing 
berbentuk wacana pendek seperti kalimat, yang harus dilengkapi oleh peserta tes pada 
bagian-bagian yang dikosongkan pada teks aslinya baik di tengah, di awal, atau pada 
akhir kalimat (Djiwandono, 2007:70). Langkah-langkah dalam pengumpulan data 
adalah sebagai berikut: (1) Peneliti menyediakan lembar soal berupa kalimat efektif 
yang harus dilengkapi, (2) Peneliti memberikan nomor undian kepada siswa setiap 
kelas. Nomor yang diberikan adalah 1-12 dan sisanya berupa angka 0 (nol), (3) Siswa 
yang mendapatkan nomor 1-12 di berikan kertas soal dan jawaban, (4) Peneliti 
memberikan penjelasan kepada siswa cara mengisi soal-soal yang disediakan. (5) 
Siswa mengisi soal-soal tersebut dalam lembar jawaban yang sudah disediakan, (6) 
Lembar jawaban yang sudah diisi kemudian dikumpulkan peneliti dan diperiksa satu 
persatu dari seluruh jawaban sampel. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, soal yang dikerjakan siswa berjumlah 47 soal. Masing-
masing soal terdiri dari beberapa kata yang harus dibubuhi imbuhan. Jumlah kata 
yang harus dibubuhi imbuhan yaitu 60 kata. Satu imbuhan terdiri dari 10 kata. 



Imbuhan yang dimaksud berjumlah 6. Jadi, keseluruhan ada 60 kata. Apabila jawaban 
benar semua, nilai yang diperoleh siswa adalah 100.  

Untuk mengetahui persentase skor seluruh siswa yang dapat menjawab dengan 
benar dalam penggunaan imbuhan dapat dilakukan dengan cara: 

Jumlah soal (60) kata berimbuhan X skor per butir (2), diperoleh skor maksimal 
(120) dibagi jumlah skor ideal (120) X 100.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, jumlah keseluruhan hasil tes siswa 
adalah 3605 dan untuk menentukan tingkat kemampuan siswa, peneliti menngunakan 
rumus mencari nilai rata-rata menurut Aqib dalam Darmayanti (2013:31) yaitu: 
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   = 75,625 

Dari hasil di atas, kemampuan penggunaan imbuhan peN-, pe-, peN-an, -an, 
ke-, dan ke-an dalam kalimat efektif siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 3 Bintan tahun pelajaran 2013/2014 memperoleh nilai rata-rata 75,625 yang 
berada pada kategori cukup. Dengan uraian tingkat kemampuan siswa pada  masing-
masing imbuhan yaitu: tingkat kemampuan siswa dalam penggunaan imbuhan peN- 
yaitu sebesar 42,604% termasuk ke dalam kategori kurang sekali; tingkat kemampuan 
siswa dalam penggunaan imbuhan pe- yaitu sebesar 80,625% termasuk ke dalam 
kategori baik; tingkat kemampuan siswa dalam penggunaan imbuhan peN-an yaitu 
sebesar 57,813% termasuk ke dalam kategori kurang; tingkat kemampuan siswa 
dalam penggunaan imbuhan -an yaitu sebesar 89,583% termasuk ke dalam kategori 
Sangat baik; tingkat kemampuan siswa dalam penggunaan imbuhan ke- yaitu sebesar 
93,542% termasuk ke dalam kategori sangat baik; tingkat kemampuan siswa dalam 
penggunaan imbuhan ke-an yaitu sebesar 90,417% termasuk ke dalam kategori sangat 
sangat baik. 

 
4. Simpulan dan Rekomedasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan kemampuan 
penggunaan imbuhan peN-, pe-, peN-an, -an, ke-, ke-an dalam kalimat efektif siswa 
kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 
tergolong dalam kategori cukup dengan persentase nilai sebesar 75,625%. 



Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 
penggunaan imbuhan peN-, pe-, peN-an, -an, ke-, ke-an dalam kalimat efektif siswa 
kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014. 
(1) Bagi guru, agar lebih memperdalam penjelasan imbuhan dan penggunaannya, 
khususnya penggunaan imbuhan peN-, pe-, peN-an, -an, ke- dan ke-an supaya siswa 
dapat lebih memahami dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya tentang 
imbuhan, (2) Bagi siswa, agar lebih banyak membaca buku untuk menambah 
wawasan tentang imbuhan dan penggunaannya serta memperbanyak latihan dalam 
penggunaan imbuhan. Juga diharapkan untuk dapat bertanya kepada guru jika ada 
materi yang belum benar-benar dipahami, (3) Disarankan untuk peneliti lain, agar 
menjadikan skripsi ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya 
dengan lebih baik lagi dengan menambahkan imbuhan-imbuhan yang lain. 
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