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ABSTRAK 

Beberapa permasalahan yang ditemukan peneliti dalam menulis paragraf 

deduktif sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kemampuan menulis paragraf 

deduktif siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri Bintan Tahun Pelajaran 

2013/2014, kemudian dinilai dengan aspek penilaian menulis paragraf deduktif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan menulis paragraf 

deduktif siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri Bintan Tahun Pelajaran 

2013/2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan tes tertulis. Dari 

hasil tes kemampuan menulis paragraf deduktif yang dilakukan, 50 siswa 

mendapatkan nilai rata-rata 75 dengan kategori “cukup”. Berdasarkan pembuktian 

hasil, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan “ditolak” 

Kata kunci : Kemampuan menulis, Paragraf deduktif. 

ABSTRACT 

Some of the problems found in the writing deductive paragraph so 

researcher interested in researching of writing deductive paragraph ability from 

tenth grade students Madrasah Aliyah Negeri Bintan, then assessed based on the 

assessment writing deductive paragraph criteria. The reseacrh aims to describe 

writing deductive paragraph of tenth grade students Madrasah Aliyah Negeri 

Bintan. The reseacrh used a descriptive quantitative methode. Data collection 

techniques is a writen test. From the writing deductive paragraph test results, 50 

students scored average of 75 are “enough”. Based on the verification results of 

the hypothesis in this research stated “rejected” 

Keywords : Writing ability, Deductive paragraph. 



1. Pendahuluan 

Keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah biasanya mencakup 

empat segi, yaitu: keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis. Setiap 

keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan ketiga keterampilan lainnya 

dengan cara yang beraneka ragam. 

Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang cukup kompleks karena pada 

saat menulis terlibat beberapa unsur yang diterapkan sekaligus. Dengan menulis 

kita dapat mengekspresikan pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan 

menggunakan media tulis dengan harapan dapat dibaca oleh pembaca. 

Kemampuan menulis lebih sulit dikuasai dibanding tiga kemampuan 

berbahasa yang lain (Semi, 2007:3). Hal itu disebabkan kemampuan menulis 

menghendaki penguasaan berbagai unsur di luar berbahasa itu sendiri yang 

menjadi isi karangan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi, haruslah terjalin 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan karangan yang runtun dan padu.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti selama Praktik Kerja 

Lapangan, masalah yang terdapat dalam menulis paragraf deduktif yaitu masih 

rendahnya kemampuan siswa dalam menulis paragraf deduktif. Hal ini terlihat 

ketika siswa diberi tugas menulis paragraf deduktif dengan tema yang telah 

ditentukan masih bingung untuk memulai menulis, mereka ragu untuk 

menempatkan kalimat pokok di awal, tengah, ataupun akhir paragraf. Hipotesis 

kemampuan menulis paragraf deduktif siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 

Bintan  tahun pelajaran 2013/2014 tergolong “kurang”. Dari uraian tersebut, 

peneliti menganggap pantas mengambil judul Kemampuan Menulis Paragraf 

Deduktif Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Bintan  Tahun Pelajaran 

2013/2014.  

2. Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu X1 dan X2 yang 

berjumlah 50 siswa sehingga sampel di ambil dari seluruh populasi kelas X. 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Bintan yang terletak di Jalan 

Korindo Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Waktu penelitian 

ini adalah saat berlangsungnya pengajuan judul, penulisan proposal, pengambilan 

data, analisis data hingga pengambilan simpulan. Adapun waktu yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah mulai bulan Desember hingga Juni 2014. Teknik 



penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan tes tertulis. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian berdasarkan aspek letak kalimat utama yaitu memperoleh 

jumlah nilai 152 dengan nilai rata-rata 3,04. Berdasarkan aspek ide pokok 

paragraf memperoleh jumlah nilai 147 dengan nilai rata-rata 2,94. Berdasarkan 

aspek kepaduan antara kalimat utama dan kalimat penjelas memperoleh jumlah 

nilai 148 dengan nilai rata-rata 2,96. Hasil tes menulis paragraf deduktif siswa 

secara keseluruhan memperoleh jumlah nilai 3737 dengan nilai rata-rata  75, 

tergolong dalam kategori “cukup”. 

Hasil tes kemampuan menulis paragraf deduktif secara umum siswa kelas 

X Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bintan tahun pelajaran 2013/2014 siswa yang 

memperoleh kriteria “sangat baik” dalam tingkat penguasaan 85 – 100 sebanyak 7 

siswa, siswa yang memperoleh kriteria “baik” dalam tingkat penguasaan 76 – 84 

sebanyak 7 siswa, siswa yang memperoleh kriteria “cukup” dalam tingkat 

penguasaan 68 – 75 sebanyak 21 siswa, siswa yang memperoleh kriteria “kurang” 

dalam tingkat penguasaan 55 – 67 sebanyak 14 siswa dan siswa yang memperoleh 

kriteria “ sangat kurang” dalam tingkat penguasaan 0 – 55 sebanyak 1 siswa. 

Untuk menghitung nilai rata-rata penulis menggunakan rumus dari Soenardi 

(2008:212) yaitu : 

 

   

  

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan dalam penelitian ini yang berjudul  kemampuan menulis 

paragraf deduktif siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri Bintan tahun pelajran 

2013/2014 tergolong “cukup”. Jadi, hipotesis penelitian ini ditolak. Saran dari 

peneliti adalah guru Bahasa Indonesia harus lebih giat dalam melatih keterampilan 

menulis siswa terutama dalam menulis paragraf deduktif. Hal ini bertujuan agar 

siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan baik, selain itu siswa dapat menciptakan karya-karya tulis yang 

baik dan bermanfaat. 

       Keterangan: 

Rumus :     X    : nilai rata-rata 

X = 
∑𝑥

𝑛
     ∑X : jumlah nilai akhir 

n    : jumlah siswa/peserta 
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