
KORELASI PEMAHAMAN KATA
DENGAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS ARGUMENTASI

SISWA SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG KELAS X
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

(Skripsi)

Oleh
ULFA AYU RIZMALIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018



ABSTRAK

KORELASI PEMAHAMAN KATA
DENGAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS ARGUMENTASI

SISWA KELAS X SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Oleh

ULFA AYU RIZMALIA

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah korelasi pemahaman kata

dengan kemampuan menulis teks argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 13

Bandar Lampung. Berdasarkan masalah tersebut , penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui ada atau tidaknya hubungan pemahaman kata dengan kemampuan

menulis teks argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2017/2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional. Populasi

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 13 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2017/2018, berjumlah 142 siswa, yang tersebar dalam 5 kelas. Sampel

penelitian ini adalah 2 kelas berjumlah 60 siswa. Untuk menghimpun data,

penelitian ini menggunakan tes objektif dan tes  menulis siswa.



Hasil penelitian ini menunjukkan skor pemahaman kata berada pada kategori

cukup dengan nilai rata-rata sebesar 72, dan skor kemampuan menulis teks

argumentasi berada pada kategori cukup dengan nilai rata-rata sebesar 67,8.

Nilai koefisien korelasi product moment yang diperoleh yaitu, rhitung sebesar

(0,741) > rtabel (0,254). Berdasarkan hasil tersebut hipotesis diterima, yaitu ada

hubungan yang positif dan erat antara pemahaman kata dan kemampuan menulis

teks argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2017/2018. Nilai Koefisien uji regresi sederhana menunjukkan bahwa

ada pengaruh antara pemahaman kata dan kemampuan menulis teks argumentasi

sebesar 54,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel

penelitian, dan memperoleh persamaan regresinya adalah Y = 8,4444=0,821 X.

Artinya , setiap penambahan satu tingkat pemahaman kata, maka kemampuan

menulis teks argumentasinya akan meningkat sebesar 0,821.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemahaman kata siswa , maka semakin

tinggi kemampuan menulis teks argumentasi yang mereka peroleh. Sebaliknya,

semakin rendah pemahaman kata mereka, semakin rendah kemampuan menulis

yang diperoleh.

Kata kunci : argumentasi, kata, keterampilan,pemahaman
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia terdapat empat keterampilan berbahasa,

yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan

tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bernalar, berpikir,

berkomunikasi dan berwawasan siswa. Berdasarkan empat keterampilan

berbahasa tersebut, menulis merupakan keterampilan yang memiliki manfaat

paling besar dibanding keterampilan yang lainnya.

Keterampilan menulis bukanlah jenis keterampilan yang mudah, karena

menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling kompleks

yang bersifat produktif dan ekspresif yang menghasilkan gagasan melalui

proses berpikir. Kegiatan menulis juga menuntut adanya pengetahuan dan

pemahaman mengenai topik yang akan ditulis dan bagaimana cara yang baik

dalam menuangakannya kedalam bentuk tulisan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan

(SNP) tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) ,dijelaskan bahwa

kompetensi lulusan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia menekankan pada
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kemampuan membaca dan menulis sesuai dengan jenjang pendidikan

(Depdiknas, 2006:1).

Tarigan (1994:4) menyatakan bahwa menulis merupakan suatu keterampilan

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung,

tidak secara tatap muka dengan orang lain. Salah satu jenis tulisan yang

menuntut siswa menuangkan ide untuk mengajak atau membujuk seseorang

adalah teks argumentasi. Tulisan argumentasi adalah salah satu bentuk tulisan

yang bertujuan meyakinkan atau membujuk pembaca tentang kebenaran

pendapat atau pernyataan penulis yang diakhiri dengan satu simpulan. Menulis

argumentasi adalah jenis tulisan yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi

dengan bukti-bukti kesaksian yang dijalin menurut proses penalaran yang kritis

dan logis, dengan tujuannya mempengaruhi atau meyakinkan pembaca untuk

menyatakan persetujuannya (Pamungkas, 2010:59).

Menurut Suladi, (2015:74) tujuan penulisan argumentasi yaitu untuk

membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam

paragraf argumentasi penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan

dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa

terpengaruh. Melalui tulisan argumentasi, siswa dapat menuangkan idenya

terhadap suatu yang dianggap benar. Dengan menggunakan data berupa fakta-

fakta siswa akan lebih dapat meyakinkan orang lain atas kebenaran pendapat yang

akan dikemukannya.
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Keterampilan menulis argumentasi dipandang perlu, karena dalam kegiatan

akademis siswa sering mengemban tugas untuk mengajukan pendapat atau

pandangan terhadap sesuatu, misalnya memberikan argumen dalam menjawab

soal-soal esai, atau dalam membuat hasil percobaan atau pengamatan. Menulis

argumentasi juga dianggap penting bagi siswa karena selain terdapat di dalam

kurikulum pembelajaran 2013, menulis argumentasi juga merupakan bekal untuk

seorang siswa dalam mengungkapkan gagasan dan pikirannnya dalam kehidupan

bermasyarakat. Pada saat di sekolah tugas siswa hanya menuntut ilmu, tetapi

diluar itu siswa merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan

bermasyarakat.

Pemahaman kata terkait erat dengan kemampuan menulis. Apabila dalam

mengemukakan gagasan, baik secara lisan maupun secara tertulis, siswa tidak

mampu menggunakan kata-kata yang tepat, maka siswa tersebut tidak mengenal

arti kata-kata tertentu. Kekeliruan atau kesalahpahaman ini, akan mengakibatkan

siswa sulit memahami apa yang dibacanya, atau apa yang akan digunakan ketika

ia berbicara serta menulis. Terutama dalam pembelajaran menulis teks

argumentasi, perbendaharaan kata sangat berperan dalam menyakinkan,

mengajak, dan memengaruhi pendengar sehingga perlunya diperkaya pemahaman

kata yang benar dan tepat sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

Kegiatan menulis teks argumentasi harus terampil memanfaatkan struktur

bahasa dan pemahaman kata. Jika kuantitas dan kualitas kata kurang, maka

akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Perbendaharaan kata

memiliki peranan penting dalam keterampilan berbahasa karena dengan
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pemahaman kata yang baik dan banyak serta didasari oleh pemahaman dalam

menggunakannya akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan

keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajaran, materi kosakata tidak

diberikan secara langsung oleh guru tetapi dimasukkan dalam pembelajaran

keterampilan berbahasa, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Keterampilan menulis tidak diperoleh secara cepat, melainkan perlu waktu

yang cukup lama untuk belajar dan berlatih. Latihan-latihannya pun harus

bertahap, salah satunya yaitu tahap latihan menulis teks argumentasi.

Melihat hubungan antara pemahaman kata dengan keterampilan menulis teks

argumentasi , hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana cara siswa

mengembangkan idenya dalam menulis teks argumentasi dan bagaimana cara

mengungkapkan ide tersebut dengan menggunakan kata yang tepat. Sering

ditemukan bahwa siswa kurang mampu memahami kata dengan baik sehingga

sering terjadi kesalahan pengucapan dan penulisan. Kesalahan tersebut

menjadikan tulisan argumentasi yang seharusnya mengajak atau membujuk

seseorang, malah membingungkan pembacanya.

Dapat diidentifikasikan bahwa dalam menuangkan ide, pendapat, dan gagasan

seseorang terlebih dahulu mampu memahami kata. Dalam proses pemahaman kata

secara baik akan mendorong seseorang untuk menuliskan hasil pemahaman kata

tersebut ke dalam sebuah tulisan argumentasi. Dengan demikian, dapat dilihat

bahwa ada hubungan untuk menulis sebuah teks argumentasi membutuhkan

pemahaman kata yang baik, sehingga akan menimbulkan sebuah tulisan yang

baik.
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Hasil di atas sependapat dengan Tarigan (1985:2), yang mengungkapkan

bahwa kualitas keterampilan berbahasa dan berkomunikasi, antara lain harus

diungkapkan dengan kalimat yang jelas, logis, sistematis, dan bergantung

pada kuantitas dan kualitas pemahaman kata yang dimiliki oleh seseorang.

Melalui kegiatan pra penelitian yang dilaksanakan penulis, keterampilan menulis

argumentasi siswa di SMA Negeri 13 sendiri dirasa masih rendah. Hal ini diakui

oleh salah seorang guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 13 Bandar Lampung,

yaitu Yusmida, S.Pd melalui wawancara informal mengatakan bahwa siswa

kurang mampu dalam menuangkan ide atau gagasannya ke dalam sebuah

tulisan. Penyebab rendahnya keterampilan menulis argumentasi siswa

diidentifikasi karena siswa kurang memahami tulisan argumentasi itu sendiri dan

kurang memahami dan menguasai banyak kata.

Menulis karangan argumentasi terdapat pada Kurikulum 2013 mata pelajaran

Bahasa Indonesia Tahun Pelajaran 2016/2017 kelas X. Kompetensi Inti (KI)

dalam silabus tersebut, yaitu KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk

memecahkan masalah.

KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
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dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya

(KD) adalah 3.3 Menganalisis struktur, isi (permasalahan, argumentasi,

pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan

atau dibaca, dan 4.3 Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan,

dan rekomendasi) teks eksposisi secara lisan dan / tulis.

Subjek penelitian adalah SMA Negeri 13 Bandarlampung. Penulis tertarik untuk

mengetahui sejauh mana kemampuan pemahaman kosakata dan kemampuan

menulis teks argumentasi siswa SMA Negeri 13 Bandarlampung. Berdasarkan

uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul “ Korelasi Pemahaman

Kata dan Kemampuan Menulis Teks Argumentasi Siswa Kelas X SMA Negeri

13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pemahaman kata siswa kelas X SMA Negeri 1 3

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2017/2018 ?

2. Bagaimanakah kemampuan menulis teks argumentasi siswa kelas X

SMA Negeri 13 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2017/2018?

3. Bagaimanakah hubungan pemahaman kata dan kemampuan menulis

teks argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 13 BandarLampung

Tahun Pelajaran 2017/2018 ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini

adalah untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman kata siswa kelas X SMA

Negeri 13 Bandar Lampung, untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan

menulis teks argumentasi siswa kelas X SMA N 13 Bandar Lampung, dan

untuk mendeskripsikan seberapa relevan korelasi pemahaman kosakata

dengan kemampuan menulis teks argumentasi siswa kelas X SMA Negeri

Bandar lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian memiliki manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut.

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian penelitian

Bahasa Indonesia tentang pemahaman kosakata dan keterkaitannya dengan

aspek lain yakni menulis teks argumentasi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis, guru mata pelajaran

Bahasa Indonesia, dan pembaca.

1. Bagi penulis yang merupakan calon guru Bahasa Indonesia, penelitian ini

dapat dijadikan bekal untuk memberikan materi tentang pokok bahasan

kosakata dan menulis teks argumentasi.

2. Bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 13

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2017/2018, penelitian ini berguna sebagai

informasi atau gambaran tentang pemahaman kosakata siswa kelas X
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disertai besaran kontribusi yang diberikan terhadap kemampuan menulis

teks argumentasi siswa.

3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan

tentang hubungan pemahaman kosakata dengan kemampuan menulis teks

argumentasi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diuraikan ruang lingkup penelitian

sebagai berikut.

1. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 13 Bandarlampung dengan subjek

kelas X tahun pelajaran 2017/2018. Hal-hal yang diteliti dalam penelitian ini

adalah pemahaman kata dan kemampuan menulis teks argumentasi.

Kemampuan menulis argumentasi adalah jenis tulisan yang berisi ide atau

gagasan yang dilengkapi dengan bukti-bukti kesaksian yang dijalin menurut

proses penalaran yang kritis dan logis, dengan tujuannya memengaruhi atau

meyakinkan pembaca untuk menyatakan persetujuannya (Pamungkas,

2010:59), sedangkan pemahaman kata adalah suatu kemampuan siswa

dalam memperkaya perbendaharaan katanya.

2. Lokasi penelitian : SMA Negeri 13 Bandarlampung

3. Subjek penelitian : Siswa Kelas X

4. Waktu penelitian : Semester genap Tahun Pelajaran 2017/2018

5. Variabel bebas : Pemahaman kosakata

6. Variabel terikat : Menulis Teks Argumentasi



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kemampuan Menulis Teks Argumentasi

Menulis teks argumentasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk

membuktikan suatu hal kepada pembaca. Dalam kegiatan menulis argumentasi

kita pasti akan menggunakan logika kita untuk menyusun sebuah kalimat

sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang dapat dipahami dan dapat

digunakan sebagai dasar untuk membuktikan suatu hal itu kepada para pembaca.

Logika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dari kata “logike” yang

berhubungan dengan kata “logos” yang berarti ucapan atau pikiran yang

diucapkan secara lengkap. Logika sebagaimana diungkapkan Gie dkk (1980)

dalam (Karomani, 2012: 14) adalah bidang pengetahuan yang merupakan bagian

dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara mengenai

penalaran yang benar.

Mengingat logika erat kaitannya dengan kegiatan berpikir, dan berpikir erat

kaitannya dengan bahasa, maka hubungan antara bahasa dan berpikir logis

nampak bagaikan dua sisi mata uang. Bahasa adalah laksana alat berpikir yang

kalau sungguh-sungguh kita gunakan dengan tepat, dapat membantu kita

memperoleh kecakapan berpikir, berlogika dengan tepat.
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Dalam teks argumentasi logika sangat berperan penting dalam menyusun sebuah

kata, kemudian menjadi sebuah kalimat yang dapat dipahami para pembaca.

Teks argumentasi adalah bentuk bacaan yang berusaha untuk memengaruhi sikap

dan pendapat orang lain, agar mereka percaya dan akhirnya bertindak sesuai

dengan apa yang diinginkan (Pamungkas,2012:61). Pendapat lain disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan tulisan argumentasi adalah suatu bentuk tulisan

yang meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap

dan tingkah laku (Kalidjernih, 2010:36). Tulisan argumentasi adalah suatu bentuk

tulisan yang khusus, dan penulis berusaha meyakinkan atau membujuk pembaca

atau pendengar supaya percaya dan menerima apa yang dikatakan (Jos Daniel

Parera, 1984). Teks argumentasi disebut sebagai teks bebas yang memuat suatu

pendapat dengan disertai suatu alasan-alasan sehingga pendapat yang disampaikan

penulis dapat meyakinkan pembaca (Suwarna, 2012 : 80).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menulis teks argumentasi adalah

tulisan yang mengemukakan suatu pendapat tentang suatu hal disertai dengan

alasan, contoh dan bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga pembaca

terpengaruh dan akhirnya akan berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulis.

2.1.1 Hakikat Menulis

Menulis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat (2008)

menulis adalah (1) membuat huruf dengan pena atau pensil, (2) melahirkan

pikiran atau perasaan dengan tulisan,  (3) mengarang cerita. Menulis berarti

mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta mengungkapkannya secara
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tersurat (Akhadiah, 2012: 2) .Menulis merupakan suatu kegiatan berkomunikasi

berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Aktivitas menulis

melibatkan beberapa unsur yaitu, penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan,

saluran atau media dan pembaca (Dalman, 2015: 3) .

Menulis merupakan sebuah proses kegiatan kreatif menuangkan gagasan dalam

bentuk bahasa tulis untuk tujuan, misalnya memberitahu, meyakinkan, atau

menghibur. Hasil proses kreatif ini biasa disebut dengan istilah karangan atau

tulisan. Kedua tulisan tersebut mengacu pada hasil yang sama meskipun ada

pendapat mengatakan kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda.

Istilah menulis sering melekatkan pada proses kreatif yang berjenis ilmiah.

Sementara istilah mengarang sering dilekatkan pada proses kreatif yang berjenis

non ilmiah. Menulis juga dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkai huruf

menjadi kata atau kalimat untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga orang

lain dapat memahaminya.

Selanjutnya Tarigan (2008:21) mengemukakan bahwa menulis ialah menurunkan

atau melukiskan lambang-lambang grafis  yang menghasilkan suatu bahasa  yang

dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang

grafis tersebut dan dapat memahami bahasa dan grafis itu .

Jadi, menulis adalah sebuah proses kegiatan menuangkan gagasan atau

berkomunikasi dengan bahasa tulis sebagai medianya dan melibatkan beberapa

unsur yaitu, penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media

dan pembaca.
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1. Tujuan Menulis

Tujuan menulis bermacam-macam, bergantung pada ragam tulisan. Secara

umum tujuan penulisan dapat dikategorikan sebagai berikut. (1)

memberitahukan atau menjelaskan, (2) mendesak atau meyakinkan, tujuan

tulisan mendesak atau meyakinkan ini adalah mendesak atau meyakinkan

pembaca bahwa yang disampaikan penulis adalah benar sehingga penulis

berharap pembaca mau mengikuti pendapat penulis, (3) memengaruhi

pembaca, tulisan ini mempunyai tujuan memengaruhi pembaca, biasanya

tujuan penulisan seperti ini disampaikan oleh para pemasang iklan atau juru

kampanye semua tujuannya untuk memengruhi atau membujuk pembaca agar

mengikuti kehendak penulis dengan menampilkan bukti-buki yang sifatnya

emosi (tidak nyata), (4) menceritakan sesuatu, (5) menggambarkan sesuatu.

Penulis karangan deskripsi tak ubahnya seorang pelukis. Hal yang

membedakan keduanya adalah media yang digunakan yaitu pena dan kanvas

(Rosidi, 2009:6).

2. Manfaat Menulis

Manfaat menulis yaitu, (a) menimbulkan rasa ingin tahu dan melatih kepekaan

dalam melihat realitas disekitar. Kepekaan dan melihat suatu realitas

lingkungan itulah yang kadang tidak dimiliki oleh orang yang bukan penulis,

(b) kegiatan menulis mendorong kita untuk mencari referensi seperti buku,

majalah, koran, jurnal dan sejenisnya, (c) dengan aktifitas menulis, kita terlatih

untuk menyusun pemikiran dan argumen secara runtut, sistematis dengan

keteraturan tersebut membantu kita untuk meyampaikan pendapat atau
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pemikiran kita pada orang lain, (d) dengan menulis, secara psikologis akan

mengurangi tingkat ketegangan dan stres (Akhadiah, 2015: 41).

3. Fungsi Menulis

Pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang

tidak  langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan

para pelajar berpikir, dapat menolong kita berpikir kritis, dapat mempermudah

kita merasakan hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi

kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi

pengalaman (Tarigan, 2008: 22).

Fungsi menulis yang lain adalah (1) Fungsi penataan yang artinya proses dari

membuat sebuah karangan disana terjadi sebuah penataan/pengelolaan

gagasan, pikiran, pendapat, imajinasi dan yang lainnya, (2) Fungsi pengawetan

yang artinya fungsionalitas gagasan dapat di operasionalkan hingga bertahan

lama, hal ini terimplementasi bahwa gagasan akan terdokumentasi dalam

sebuah tulisan, (3) Fungsi penciptaan yang artinya hasil dari karangan

merupakan perwujudan dari hal yang baru, (4) Fungsi penyampaian, artinya isi

yang ada dalam sebuah karangan merupakan gagasan yang akan disampaikan

penulis terhadap pembacanya. Gagasan, pikiran, imajinasi itu yang sudah ditata

dan diawetkan dalam wujud tulisan dapat dibaca atau disampaikan kepada

yang lain.
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4. Menulis Sebagai Proses Penalaran

Menulis merupakan proses bernalar. Untuk menulis mengenai suatu topik kita

harus berpikir, menghubung-hubungkan berbagai fakta, serta membandingkan.

Berpikir merupakan kegiatan mental. Pada waktu kita berpikir dalam benak

kita timbul serangkaian gambar tentang sesuatu yang tidak hadir secara nyata.

Kegiatan berpikir yang lebih tinggi dilakukan secara sadar, tersusun dalam

urutan yang saling berhubungan, dan bertujuan untuk sampai pada suatu

simpulan. Jenis kegiatan berpikir yang terakhir inilah yang disebut kegiatan

bernalar. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapatlah dicatat bahwa proses

bernalar atau singkatnya penalaran merupakan proses berpikir yang sistematik

untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Kegiatan penalaran

mungkin bersifat ilmiah atau tidak ilmiah. Dari prosesnya, penalaran itu dapat

dibedakan sebagai penalaran induktif dan deduktif. Penalaran ilmiah mencakup

kedua proses penalaran itu (Akhadiah, 2012: 41) .

2.1.2 Menulis Teks Argumentasi

Menulis teks argumentasi merupakan subbab pengajaran menulis. Tujuannya yang

ingin dicapai melalui pengajaran menulis adalah “setiap siswa memahami cara

menulis dengan ejaan yang benar dan dapat mengomunikasikan ide atau pesan

secara tertulis” untuk mencapai tujuan pengajaran tersebut siswa diberi materi

yang berkaitan dengan keterampilan menulis argumentasi. Menulis argumentasi

merupakan suatu proses kegiatan pikiran yang berusaha untuk meyakinkan setiap

pembaca bahwa apa yang disampaikan oleh penulis benar.
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Argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca agar mereka percaya atau

sependapat dengan apa yang diyakini penulis. Wacana argumentasi adalah wacana

yang bertujuan memengaruhi pembaca agar dapat menerima ide, pendapat, atau

pernyataan yang dikemukakan penulisnya. Untuk memperkuat ide atau

pendapatnya, penulis wacana argumentasi menyertakan data-data pendukung

(Edukatif, 2007:84).

Menulis Argumentasi sebenarnya merupakan suatu jenis tulisan eksposisi yang

bersifat khusus. Semi (2007:74) mengemukakan ciri-ciri argumentasi sebagai

berikut; (1) argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca, (2) argumentasi

berusaha membuktikan kebenaran suatu pendapat atau pernyataan,(3) argumentasi

berusaha mengubah pendapat atau pandangan pembaca, dan (4) argumentasi

menampilkan fakta sebagai bahan pembuktian.

Senada dengan itu, Keraf (2007:3) mendefenisikan argumentasi sebagai suatu

bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang

lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang

diinginkan oleh penulis atau pembicara. Melalui argumentasi penulis berusaha

merangkai fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga ia mampu menunjukan apakah

suatu pendapat atau suatu hal tertentu benar atau tidak.

Keraf (2007:3-4) mengemukakan bahwa sebuah tulisan argumentasi mempunyai

ciri-ciri: (1) merupakan hasil pemikiran yang kritis dan logis, (2) bertolak dari

fakta-fakta yang evidensi- evidensinya ada, (3) meyakinkan pembaca, dan

(4) dapat diuji kebenarannya. Menurut Nursisto (1999:43), ciri-ciri argumentasi

sebagai berikut.
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(1) mengandung bukti dan kebenaran, (2) alasan kuat, (3) menggunakan bahasa

denotatif yang disusun dalam kalimat efektif, (4) bedasarkan fakta, dan (5) unsur

subjektif dan emosional sangat dibatasi.

Menulis teks argumentasi lebih sukar karena seorang pengarang mengemukakan

argumentasi (alasan), bukti atau contoh yang dapat meyakinkan, sehingga

pembaca terpengaruh dan membenarkan pendapat, gagasan,dan sikap yang ditulis

oleh pengarang, kemudian pembaca akan bertindak sesuai dengan apa yang

diinginkan oleh pengarangnya. Untuk meyakinkan orang lain agar terpengaruh

dan bertindak seperti yang diinginkan, tentu ada persyaratannya. Pengarang harus

berpikir secara kritis dan logis. Dia harus terbuka menerima pendapat orang lain,

lalu menganalisa dan mempertimbangkannya secara baik dan rasional. Jadi dalam

menulis teks argumentasi harus lengkap, masuk akal dan butuh pembuktian

supaya bisa memengaruhi dan meyakinkan pembaca.

Contoh Teks Argumentasi

Pada zaman ini sampah berserakan dimana-mana hal ini bisa kita rasakan dan
lihat di lingkungan sekeliling kita. Sampah-sampah tersebut biasanya dibuang
oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan malas. Sampah-sampah yang
berkumpul itu menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mencemari udara dan
menjadi sarang penyakit yang sangat berbahaya kemudian terhirup oleh kita. Hal
ini akan berakibat buruk bagi makhluk hidup, salah satu efek buruknya adalah kita
bisa kapan saja tertular penyakit tentunya juga akan menular kepada orang lain
melalui udara.

1. Tujuan Menulis Teks Argumentasi

Menurut Finoza (2008: 243), tujuan utama menulis teks argumentasi adalah

untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin,

sikap dan tingkah laku tertentu. Sedangkan syarat utama untuk menulis teks
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argumentasi adalah penulisnya harus terampil dalam bernalar dan menyusun

ide yang logis. Tulisan ini bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat

atau kesimpulan dengan data/fakta sebagai alasan/bukti.

Teks argumentasi bertujuan supaya pengarang mendapat pembenaran

pendapatnya dari pembaca. Adanya unsur opini dan data, juga fakta atau alasan

sebagai penyokong opini tersebut. Teks argumentasi bersifat nonfiksi, logis,

bahasannya baku, tidak ambigu, kalimatnya berbentuk kalimat tunggal. Ia

bertujuan untuk pembuktian suatu kebenaran sehingga meyakinkan pembaca

mengenai kebenaran itu tapi bukan berarti mengajak orang lain untuk

mengikuti opininya (Dalman, 2015: 138).

2. Bagian-bagian Utama Teks Argumentasi

Karangan yang tersusun secara baik dan sempurna, panjang atau pendeknya

karangan selalu mengandung tiga unsur bagian utama, yaitu (1) pendahuluan,

(2) isi, (3) penutup (Tarigan, 1981:7). Setiap bagian pada karangan tersebut

mempunyai fungsi yang berbeda-beda.

Fungsi dari bagian-bagian utama karangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. bagian pendahuluan berfungsi untuk

a. menarik minat pembaca;

b.   mengarahkan perhatian pembaca;

c. menjelaskan secara singkat ide pokok/tema karangan.

2. bagian  isi ber fungsi sebagai jembatan yang berhubungan antara

bagian pendahuluan dengan bagian penutup.

3. bagian penutup berfungsi memberikan;
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a. kesimpulan;

b.  penekanan bagian-bagian tertentu

c.  klimaks;

d.  melengkapi.

3. Langkah-langkah Menulis Teks Argumentasi

Suparno dan Mohamad Yunus (2007:5.39) menjelaskan, untuk mempermudah

menulis teks argumentasi ada beberapa langkah-langkah yang dapat diikuti.

Langkah- langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tentukan tema atau topik argumentasi

2. Tentukan tujuan kita beragumentasi

3. Menyusun kerangka berupa topik dan tujuan yang telah kita tentukan

4. Cari fakta , data, informasi, serta bukti yang sesuai dengan teks argumentasi

5. Teliti dan nilai fakta yang benar-benar menunjang topik dan tujuan teks

argumentasi

6. Kembangkan kerangka argumentasi menjadi paragraf atau karangan.

Keraf (1997:4) menyatakan , “ada dasar penting yang menjadi landasan

menulis argumentasi pertama-tama masalah penalaran yaitu bagaimana

merumuskan pendapat yang benar sebagai hasil dari suatu proses berpikir

untuk merangkaikan fakta-fakta menuju suatu kesimpulan yang dapat diterima

akal sehat. Masalah lain yang dibicarakan mengenai beberapa corak penalaran.

Ketiga, bagaimana mengadakan penilaian atau penolakan atas pendapat orang

–orang lain atau pendapat sendiri yang pernah dicetuskan dan yang terakhir

adalah dikemukakan bagaimana menyusun tulisan argumentasi”.
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2.1.3 Karakteristik Teks Argumentsi

Dalam menyusun sebuah teks argumentasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu

bagaimana ciri-ciri serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan

teks argumentasi yang baik. Menurut Finoza (2008: 243), ciri-ciri teks

argumentasi adalah:

1. mengemukakan alasan atau bantahan sedemikian rupa dengan

tujuan memengaruhi keyakinan pembaca agar menyetujuinya;

2. mengusahakan pemecahan masalah;

3. mendiskusikan suatu persoalan tanpa perlu mencapai suatu penyelesaian

Berdasarkan pendapat di atas, ciri-ciri karangan argumentasi dapat

dijabarkan lebih detail sebagai berikut:

1. meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis itu adalah benar adanya

berdasarkan fakta;

2. meyakinkan pembaca bahwa argumen atau pendapat yang berdasarkan fakta

atau data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

3. menjelaskan pendapat, gagasan, ide dan keyakinan penulis kepada pembaca

4. menarik perhatian pembaca pada persoalan yang dikemukakan;

5. memerlukan analisis dan bersifat sistematis dalam mengolah data;

6. menggunakan fakta atau data yang berupa angka, peta, statistik, gambar dan

sebagainya;

7. menyimpulkan data yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya;

8. mendorong pembaca untuk berpikir kritis.
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Menurut Kurtanto (2007: 247) terdapat tiga inti tulisan argumentasi. Pertama,

bagian pendahuluan yang membahas pentingnya persoalan itu dibahas saat ini.

Kedua bagian tubuh argumentasi berisi pembahasan masalah dengan menyajikan

fakta yang dapat diuji kebenarannya dengan cara induksi, deduksi, analogi dan

lain-lain. Ketiga, bagian simpulan yang berisi simpulan-simpulan suatu

pembahasan. Melalui ciri-ciri tersebut dapat diperoleh simpulan bahwa tulisan

argumentasi adalah teks yang isinya meyakinkan pembaca dengan cara

memaparkan pendapat, ide, gagasan, berdasarkan fakta atau data yang berupa

angka, peta, statistik, tabel, grafik, dan sebagainya dan dapat dipertanggung

jawabkan kebenarannya. Teks argumentasi juga bukan saja mementingkan

penulisan melainkan bagaimana memanfaatkan pengetahuan itu.

Setelah mengetahui ciri-ciri teks argumentasi, seseorang harus memenuhi syarat–

syarat apa saja diperlukan untuk menciptakan teks argumentasi yang baik, suatu

karangan dikatakan baik bila sekurang-kurangnya memenuhi unsur-unsur yang

berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. isi karangan;

2. ketepatan susunan kalimat;

3. ketepatan pemilihan kata/diksi;

4. ketepatan penggunaan ejaan.
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1. Isi Karangan

Isi dalam sebuah karangan akan menggambarkan secara keseluruhan

(Akhadiah, 1996: 46). Karangan mungkin menyajikan fakta (berupa benda,

kejadian, gejala, sifat atau ciri sesuatu, dan sebagainya), pendapat/sikap dan

tanggapan, imajinasi, ramalan dan sebagainya. Karya ilmiah membahas fakta

meskipun untuk pembahasan itu diperlukan teori atau pendapat. Pendapat lain

disebutkan bahwa tema hendaknya menyebutkan ciri-ciri utama atau

diungkapkan dari karangan sehingga para pembaca sudah dapat

membayangkan apa yang akan diuraikan dalam karangan itu.

2. Ketepatan Susunan Kalimat

Setiap gagasan pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang pada praktek-

prakteknya harus dituangkan ke dalam bentuk kalimat. Kalimat yang baik

pertama sekali haruslah memenuhi persyaratan gramatikal. Hal ini berarti

kalimat itu harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah-

kaidah tersebut meliputi: (1) unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap

kalimat, (2) aturan- aturan tentang PUEBI, (3) cara memilih kata dalam

kalimat (diksi). Kelengkapan unsur sebuah kalimat sangat menentukan

kejelasan sebuah kalimat. Oleh sebab itu sebuah kalimat harus memiliki paling

kurang subjek dan predikat. Kalimat yang lengkap tersebut harus ditulis sesuai

dengan aturan-aturan PUEBI. Kata- kata yang dipergunakan dalam membentuk

kalimat tadi haruslah dipilih dengan tepat. Dengan demikian kalimat menjadi

jelas maknanya. Ketepatan unsur-unsur yang membangun suatu kalimat akan

sangat menentukan kejelasan pikiran yang dimuat dalam kalimat itu.
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Kalimat-kalimat yang digunakan dalam karangan hendaknya kalimat efektif.

Kalimat efektif itu dapat mewakili isi pikiran dan perasaaan pengarang

sehingga menarik perhatian pembaca serta dapat menimbulkan kembali

gagasan pembaca yang sesuai dengan gagasan pengarang (Akhadiah, 2012:

116).

3. Ketepatan Pemilihan Kata/Diksi

Kata merupakan salah satu unsur dasar bahasa yang sangat penting. Dengan

kata- kata kita akan berpikir, menyatakan perasaan, serta gagasan. Suatu

karangan merupakan media komunikasi antara penulis dan pembaca, tetapi

komunikasi tersebut hanya akan berlangsung dengan baik selama pembaca

mengartikan kata dan rangkaian kata-kata sesuai dengan maksud dan tujuan

penulis. Pernyataan tersebut berkaitan dengan pemilihan kata yang tepat dalam

membangun gagasan dan kekompakan dalam karangan. (Akhaidah, 2012: 83)

dalam memilih kata harus diperhatikan dua persyaratan pokok yaitu:

a. ketepatan : berkaitan dengan makna, aspek logika, kata-kata. Kata yang

dipilih harus secara tepat mengungkapkan pengertian yang disampaikan.

b. kesesuaian : berkaitan dengan kecocokan antara kata yang digunakan dengan

kesempatan, situasi, dan keadaan pembaca.

4. Ketepatan Penggunaan Ejaan

Gagasan yang disampaikan secara lisan atau tatap muka lebih mudah atau lebih

cepat dipahami daripada secara tertulis. Dalam bahasa tulis ejaan juga berperan

penting dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari penulis. Ejaan artinya

kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan
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sebagainya) dalam bentuk tulisan. Dari pengertian ejaan tersebut yang

termasuk di dalamnya adalah penulisan huruf, kata kalimat, dan tanda-tanda

baca. Ejaan memegang peranan penting dalam karangan, oleh karena itu dalam

mengarang hendaknya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu buku

pedoman ejaan yang disempurnakan (Akhadiah, 2012: 179). Pemahaman

terhadap kosakata sangat diperlukan oleh setiap pemakai bahasa, selain

merupakan alat penyalur gagasan, pemahaman terhadap sejumlah kosakata dan

memperlancar informasi yang diperlukan melalui komunikasi lisan maupun

tulisan. Keraf (2003:10)

2.2 Pemahaman Kata

Pemahaman kata merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai pemahaman

bahasa, semakin banyak kata yang dimiliki seseorang maka semakin banyak pula

ide dan gagasan yang dikuasai seseorang.(Aris Yunisah, 2007:11),

mengemukakan bahwa pemahaman kata merupakan ukuran pemahaman

seseorang terhadap kata suatu bahasa dan kemampuannya menggunakan kata

tersebut baik secara lisan maupun tertulis.

Pemahaman kata merupakan bagian dari pemahaman bahasa sebab jika seseorang

memahami bahasa berarti orang tersebut memahami kata. Keterampilan berbahasa

seseorang akan lebih baik apabila seseorang itu banyak memahami kata dan

sebaliknya. Siswa dikatakan mempunyai kata yang banyak apabila orang itu

memahami atau menguasai makna kata-kata tersebut. Selain itu tingkat

pendidikan juga berpengaruh terhadap pemahaman kata, karena dalam proses

belajar-mengajar siswa akan memperoleh kata baru sesuai dengan bidang



24

pendidikan yang dipelajarinya. Dengan perbendaharaan kata yang banyak,

seseorang dapat mengungkapkan perasaan, keinginan, maupun gagasannya

dengan lancar dan baik. Kualitas kemampuan menulis seseorang jelas bergantung

pada kuantitas dan kualitas kata yang dimilikinya, untuk memperbanyak

perbendaharaan kata tentu siswa harus mengetahui jenis-jenis kosakata.

2.2.1 Hakikat Kata

Kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah bahasa yag diucapka atau tertulis

dan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa

atau bisa diartikan sebagai leksem yang bisa menjadi isi kamus atau entri (KBBI :

2008). Kata merupakan bentuk yang, ke dalam mempunyai susunan fonologi yang

stabil dan tidak berubah, dan keluar mempunyai kemungkinan mobilitas dalam

kalimat. (Chaer,2008:63). Secara bahasa, “Kata” berasal dari bahasa sansekerta

yakni “Katha” yang berarti konversasi, bahasa, cerita, atau dongeng. Kata

merupakan unit bahasa yang mengandung arti dan terdiri atas satu atau lebih

morfem. Menurut Kamus Linguistik, kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri

sendiri , terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem; satuan terkecil dari

leksem yang telah mengalami proses morfologis ; morfem atau kombinasi morfem

yang oleh ahli bahasa dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan

sebagai bentuk yang bebas (Kridalaksana, 2008:110). Kata juga dapat

didefinisikan sebagai bentuk bebas yang terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi

bentuk bebas yang lebih kecil lagi (Wijana, 2009:33). Berdasarkan pernyataan

para ahli , pengertian kata cukup luas tidak terbatas pada perbendaharaan kata.

Pengertian kata yaitu dapat dilihat dari posisinya dalam satuan-satuan gramatikal.
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Kata merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas satu morfem atau lebih yang

menjadi unsur langsung pembentuk frasa atau kalimat. Kata dari sudut bahasa

lisan merupakan bunyi atau fonem yang mengandung arti yang diucapkan dalam

satu kecapan, sedangkan dilihat dari sudut pandang bahasa tulis, kata adalah

deretan huruf yang mengandung arti yang penulisannya dalam kalimat dibatasi

dengan spasi.

2.2.2 Ruang Lingkup Kata

Berdasarkan pendapat Sanusi (1996:97) meliputi kata umum, kata khusus,

ungkapan (idiom), majas, dan pilihan kata (kata yang berhomonim, bersinonim,

berantonim, hipernim, hiponim, polisemi, denotasi atau konotasi, bermakna halus

atau kasar mengalami perluasan atau penyempitan  makna, dan kata baku-tidak

baku).

2.2.2.1 Kata Umum dan Kata Khusus

Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin

luas ruang lingkup suatu kata, maka semakin umum sifatnya, sebaliknya makna

kata menjadi sempit ruang lingkupnya makin khusus sifatnya (Widjono 2008:110-

111).

Contoh:

1. kata umum : pencuri
kata khusus : perampok, korupsi, pencopet.

2. kata umum : pakaian
kata khusus : kaos, kemeja, kebaya, batik, gaun.
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2.2.2.2 Ungkapan ( Idiom)

Idiom adalah satuan-satuan bahasa (bisa berupa kata, frase, maupun kalimat) yang

maknanya tidak dapat “diramalkan” dari makna leksikal unsur-unsurnya maupun

makna gramatikal satuan-satuan tersebut. Misalnya, menurut kaidah gramatikal,

kata-kata ketakutan, kesedihan,  keberanian, dan kebimbangan  memiliki makna,

hal yang disebut bentuk dasarnya, tetapi kata kemaluan tidak memiliki makna

seperti itu. Begitu juga frase rumah kayu bermakna ‘rumah yang terbuat dari

kayu’, tetapi frasa rumah batu selain bermakna ‘rumah yang terbuat dari batu,

juga memiliki makna lain yaitu ‘pegadaian’ atau ‘rumah gadai’.

Jadi, dalam contoh di atas kata kemaluan dan frasa rumah batu dalam bahasa

Indonesia dewasa ini tidak memiliki makna gramatikal, melainkan hanya

memiliki makna idiomatikal, karena makna idiom ini tidak lagi berkaitan dengan

makna leksikal atau gramatikal unsur-unsurnya maka bentuk-bentuk idiom ini ada

juga yang menyebutkan sebagai satuan-satuan leksikal yang tersendiri yang

maknanya juga merupakan makna leksikal dari satuan tersebut. Misalnya frase

menjual gigi adalah sebuah leksem dengan makna ‘tertawa  keras-keras’,

membanting tulang adalah sebuah leksem dengan makna ‘bekerja keras’, meja

hijau adalah sebuah leksem dengan makna ‘pengadilan’.

Perlu diketahui juga adanya dua macam bentuk idiom dalam bahasa Indonesia

yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang unsur-

unsurnya secara keseluruhan sudah merupakan satu kesatuan dengan satu

makna, seperti yang sudah kita lihat pada contoh membanting tulang, menjual

gigi, dan meja hijau, sedangkan idiom sebagian masih ada unsur yang
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memiliki makna leksikalnya sendiri, misalnya daftar hitam yang berarti ‘daftar

yang berisi nama-nama orang yang dicurigai atau orang yang dianggap

bersalah, koran kuning yang berarti ‘koran yang seringkali memuat berita

sensasi’. Kata daftar dan koran pada idiom-idiom tersebut masih memiliki

makna leksikal; yaitu ‘daftar’ dan ‘koran’, yang bermakna idiomatikal

hanyalah kata-kata hitam dan kuning dari idiom-idiom tersebut.

2.2.2.3 Gaya Bahasa ( Majas)

Gaya bahasa menurut Slamet Muljana adalah susunan perkataan yang terjadi

karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis, yang menimbulkan

suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Gaya bahasa disebut juga majas.

Majas atau figurative language adalah bahasa yang dipergunakan secara

imajinatif, bukan dalam pengertian yang benar-benar secara kalamiah saja

(Warriner [et al]; 1977: 602). Majas merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan

kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi

penyimak dan pembaca. Kata retorik berasal dari bahasa berasal dari bahasa

Yunani rhetor yang  berarti orator atau ahli pidato  (Tarigan, 1995 : 112).

Gaya bahasa seseorang pada saat mengungkapkan perasaannya, baik secara

lisan maupun tulisan dapat menimbulkan reaksi pembaca berupa tanggapan.

Majas dan kosakata mempunyai hubungan erat dan timbal-balik. Semakin

banyak seseorang memiliki kosakata, maka semakin beragam majas yang

digunakan.
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Peningkatan pemakaian majas jelas memperkaya perbendaharaan kata

pemakainya. Seseorang dikatakan mempunyai perbendaharaan kata yang

banyak jika ia memahami makna kata tersebut, oleh karena itu pengajaran

majas merupakan suatu teknik penting dalam pengajaran kosakata. Majas

yang beraneka ragam itu dapat kita klasifikasikan sebagai berikut ini.

a. Majas Perbandingan

Majas perbandingan dapat dibagi atas perumpamaan, metafora, personifikasi,

alegori dan antitesis.

1. Perumpamaan

Perumpamaan adalah padan kata simile dalam bahasa Inggris. Kata simile

berasal dari bahasa Latin yang bermakna ‘seperti’. Perumpamaan adalah

perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang sengaja

dianggap sama. Perbandingan itu secara eksplisit dijelaskan oleh pemakaian

kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana (Tarigan,1995:118).

Contoh :

seperti air di daun keladi, ibarat menelan duri, bak mencari kutu dalam ijuk

2. Metafora

Metafora berasal dari bahasa Yunani metaphora yang berarti “memindahkan”.

Metafora membuat perbandingan antara dua hal atau benda untuk menciptakan

sautu kesan mental yang hidup, walaupun tidak dinyatakan secara implisit

dengan penggunaan kata bak, seperti, laksana, sebagai seperti pada

perumpamaan. Metafora adalah pemakaian kata-kata bukan arti sebenarnya,
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melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan

(Dale (et al) dalam Tarigan 1995 : 121 ) .

Contoh :

1. Nani jinak-jinak merpati
2. Perpustakaan gudang ilmu
3. Dia anak emas pamanku
4. Kata adalah pedang tajam

3. Personifikasi

Personifikasi berasal dari bahasa Latin personai (orang, pelaku, aktor, atau

topeng yang dipakai dalam drama) + fic (membuat). Oleh karena itu maka

apabila kita mempergunakan  personifikasi, kita memberikan ciri-ciri atau

kualitas, kualitas pribadi orang kepada benda-benda yang tidak bernyawa

ataupun kepada gagasan- gagasan. Dengan perkataan lain, penginsanan atau

personifikasi ialah jenis majas yang melekatkan  sifat-sifat insane kepada

barang yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak. (Moeliono, 1984 : 3) .

Contoh :

1. Angin yang meraung
2. Penelitian menuntut kecermatan
3. Cinta itu buta

4. Alegori

Alegori berasal dari bahasa Yunani allegorein yang berarti berbicara secara

kiasan. Alegori adalah cerita yang diceritakan dalam lambang-lambang.

Alegori kerapkali mengandung sifat-sifat moral atau spiritual manusia.

Biasanya alegori merupakan cerita-cerita yang panjang dan rumit dengan

makna, maksud, atau tujuan yang terselubung. Fabel dan parabel merupakan

alegori-alegori singkat. Fabel adalah sejenis alegori yang di dalamnya
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menceritakan tentang kisah-kisah binatang yang seolah-olah dapat berbicara

dan bertingkah laku seperti manusia, sedangkan parable adalah cerita yang

berkaitan dengan kitab suci, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran

mengenai moral dan kebenaran, misalnya;

Fabel : Kancil dengan pak tani
Parabel    : Cerita Adam dan Hawa

5. Antitesis

Secara kalamiah antitesis berarti ‘lawan yang tepat’ atau pertentangan yang

benar-benar (Poerwadarminta,1976: 52). Antitesis adalah sejenis majas yang

mengadakan komparasi atau perbandingan antara dua antonim (Ducrot &

Todorov, 1979 : 277) , misalnya ; kekayaan Pak Andi justru yang membuat

perselisihan dalam keluarganya. Justru kecantikan gadis itulah yang

membuatnya sengsara, bukan senang.

b. Majas Pertentangan

Majas pertentangan terdiri atas hiperbola, litotes, ironi, oksimoron,

paronomasia, paralipsis, dan zeugma.

1. Hiperbola

Hiperbola adalah sejenis majas yang mengandung pernyataan yang berlebih-

lebihan, jumlahnya, ukurannya atau sifatnya dengan maksud memberi

penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat,

meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Majas ini dapat melibatkan kata-kata,

frase atau kalimat (Tarigan, 1993: 143). Misalnya :

1. Sempurna sekali, tiada kekurangan suatu apapun hasil karyanya.
2. Sampah-sampah bertumpuk setinggi gunung di muka gedung itu.
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2. Litotes

Litotes adalah majas yang di dalam pengungkapannya menyatakan sesuatu

yang positif dengan bentuk yang negative atau bentuk yang betertentangan.

Litotes mengurangi atau melemahkan kekuatan pernyataan yang sebenarnya

(Moeliono, 1984 : 3). Litotes kebalikan dari hiperbola yaitu sejenis majas yang

mengandung pernyataan yang dikecil-kecilkan, dikurangi dari kenyataan yang

sebenarnya, misalnya untuk merendahkan diri (Tarigan, 1983: 144).

Contohnya;

1. Terimalah pemberian kami yang tak seberapa ini.
2. Kapan kalian ada waktu, mampirlah ke gubuk kami.
3. Silahkan dimakan, hanya ini makanan yang kami punya.

3. Ironi

Ironi adalah sejenis majas yang mengimplikasikan sesuatu yang benar nyata

berbeda, bahkan ada kalanya bertentangan dengan yang sebenarnya dikatakan

itu. Ironi ringan merupakan suatu bentuk humor, tetapi ironi keras biasanya

merupakan suatu benruk sarkasme atau satire, walaupun pembatasan yang

tegas anatara  hal-hal itu sangat sukar dibuat dan jarang sekali memuaskan

orang (Tarigan, 1983, 144). Ironi adalah majas yang menyatakan makna yang

bertentangan, dengan maksud berolok-olok.

Contohnya;

1. Bagus sekali lapormu budi, penuh dengan warna merahnya.
2. Lezat sekali masakan mu, sampai aku tak menghabiskannya.
3. Cara mengajarnya sangat baik, hingga banyak murid yang tidur.
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4. Oksimoron

Oksimoron adalah majas yang mengandung penegakan atau pendirian suatu

hubungan sintaksis (baik koodinasi maupun determinasi) antara dua antonym

(Ducrot and Todorov, 1981: 278) .

Contohnya :

1. Olah raga mendaki gunung menarik perhatian walaupun sangat berbahaya.
2. Film merupakan sarana penting bagi pendidikan, tetapi terkadang ilmu dapat

merusak moral bagi yang menontonnya.
3. Musyawarah biasanya merupakan wadah memperoleh kata sepakat, namun tidak

jarang menjadi arena pertentangan pendapat antara para peserta.

5. Paronomasia

Paronomasia adalah majas yang berisi penjajaran kata-kata yang berbunyi

sama tetapi bermakna lain (Ducrot and Todorov, 1981: 278) .

Contohnya :

1. O adinda sayang, akan kutanam bunga tanjung di pantai tanjung hatimu.
2. Waktu saya sibuk mengukur kelapa di dapur, burung balam tetangga

terdengar sedang mengukur bersahut-sahutan.

6. Paralipsis

Paralipsis adalah majas yang merupakan suatu formula yang dipergunakan

sebagai sarana untuk menerangkan bahwa seseorang tidak mengatakan apa

yang tersirat dalam kalimat itu sendiri (Ducrot and Todorov, 1981; 278).

Contoh :

1. Semoga nenek mendengarkan permintaan kalian (maaf) bukan maksud
saya menolaknya.

2. Pak guru sering memuji anak itu. (yang dimaksud memarahinya).
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7. Zeugma

Zeugma adalah  majas yang merupakan koordinasi atau gabungan gramatis

dua kata yang mengandung ciri-ciri semantik bertentangan.

Contoh:

1. Paman saya nyata sekali bersifat sosial dan egois dalam kehidupan
sehati-hari.

2. Kita harus belajar ilmu dunia dan akhirat.
3. Anak itu memang rajin dan malas di sekolah.

c. Majas  pertautan

Majas  pertautan  terdiri  dari  metonimia, sinekdoke, alusi, eufemisme, ellipsis,

inverse, dan gradasi.

1. Metonimia

Metonimia berasal dari bahasa Yunani meta yang berarti bertukar dan onym

yang berarti nama. Metonimia adalah majas yang menggunakan nama sesuatu

barang bagi sesuatu yang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut.

Contoh :

1. Ayah baru saja membeli Suzuki dengan harga lima juta rupiah.
2. Kami  sekeluarga  pulang  kampong  menaiki  kuda.
3. Saya selalu minum aqua tiap hari.

2. Sinekdoke

Sinekdoke adalah majas yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti

nama keseluruhannya, atau sebaliknya (Moeliono, 1984:3).

Contoh :

1. Pasanglah telinga baik-baik!
2. Dalam pertandingan itu Indoensia lebih unggul satu angka dari Malaysia.
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3. Alusi

Alusi adalah majas yang menunjuk secara tidak langsung ke suatu peristiwa

atau tokoh berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan bersama yang

dimiliki oleh pengarang dan pembaca serta adanya kemampuan pada pembaca

untuk menangkap pengacuan itu.

Contoh:

1. Tugu ini mengenangkan kita kembali ke peristiwa bandung selatan.
2. Harga  sembako  semakin  melambung  tinggi,  mungkinkah  krismon

1998  akan terulang lagi?

4. Eufemisme

Eufemisme berasal dari bahas Yunani yaitu euphemizein yang berarti

‘berbicara dengan kata-kata yang jelas dan wajar’. Eufemisme adalah

ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar,

yang dianggap merugikan, atau yang tidak menyenangkan.

Contoh:

1. Meninggal sebagai pengganti tewas
2. Tunasusila sebagai pengganti pelacur
3. Narapidana sebagai pengganti orang tahanan

5. Elipsis

Elipsis adalah majas yang di dalamnya dilaksanakan pembuangan atau

penghilangan salah satu unsur penting dalam kontruksi sintaksis yang lengkap.

Contoh:

1. Pada waktu pulang membawa banyak barang berharga serta perabot
rumah tangga.

2. Saya akan berangkat hari ini. (penghilang subyek : mereka ).
(Penghilangan keterangan tujuan)

3. Saya sekarang sudah mengerti. (penghilangan objek)
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6. Inversi

Inversi adalah majas yang merupakan permutasi atau perubahan urutan

unsur-unsur kontruksi sintaksis atau gaya bahasa retoris yang diperoleh dengan

membalikkan susunan kata dalam kalimat atau mengubah urutan unsur-unsur

konstruksi sintaksis.

Contoh:

1. Diceraikannya istrinya tanpa setahu saudara-saudaranya.
2. Lapar saya mendengar ceritamu.

7. Gradasi

Gradasi ialah gaya bahasa yang mengandung beberapa kata (sedikitnya tiga

kata) yang diulang dalam konstruksi itu.

Contoh:

1. Kita harus membangun, membangun  jasmani dan rohani, rohani yang kuat
dan tangguh, dengan ketangguhan itu kita maju.

2. Kami berjuang dengan satu tekad, tekad harus maju, maju dalam kehidupan,
kehidupan yang layak.

3. Aku persembahkan cintaku padamu, cinta yang tulus, tulus dari dalam hati,
hati yang suci.

d. Majas Perulangan

Majas perulangan terdiri atas aliterasi, antanaklasis, kiasmus, dan repetisi.

1. Aliterasi

Aliterasi adalah sejenis majas yang memanfaatkan purwakanti atau pemakaian

kata-kata yang permulaannya sama bunyinya.

Contoh:

1. Dara dambaan daku
2. Bagai batu membesi benar
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3 Datang dari danau

2. Antanaklasis

Antanaklasis adalah majas yang mengandung ulangan kata yang sama dengan

makna kata yang berbeda.

Contoh:

1. Ayah selalu membawa buah tangan untuk buah hatinya.
2. Buah penanya membuat ia menjadi buah bibir masyarakat.
3. Budi selalu membeli buah salak sebagai buah tangan saat pulang

kampung.

3. Kiasmus

Kiasmus adalah majas yang berisikan perulangan atau repetisi dan sekaligus

pula merupakan inverse hubungan antara dua kata dalam satu kalimat.

Contoh :

1. Yang kaya merasa dirinya miskin, sedangkan yang miskin merasa
dirinya kaya.

2. Aduh, orang desa belagak orang kota, dan orang kota berlagak orang
kota.

3. Sudah biasa dalam kehidupan bahwa orang pintar mengaku bodoh, tetapi
orang bodoh merasa dirinya pintar.

4. Repetisi

Repetisi adalah majas yang mengandung pengulangan berkali-kali kata atau

kelompok kata yang sama.

Contoh :

1. Anakku! Rajinlah belajar demi masa depan,
2. Rajinlah belajar menuntut ilmu, rajinlah belajar mencapai cita-cita.
3. Rajinlah belajar diiringi doa Bunda, rajin belajar anakku, Tuhan selalu

bersamamu.
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2.2.2.4 Sinonim

Menurut  Chaer  (1994:  82),  kata  sinonim secara etimologi berasal dari  bahasa

Yunani kuno, yaitu anoma yang berarti ‘nama’ dan syn yang berarti ‘dengan,

maka secara harfial kata sinonim berarti’ nama lain untuk benda atau hal yang

sama’. Sinonim adalah kata-kata yang mengandung arti pusat yang sama, tetapi

berbeda dalam nilai kata (Tarigan, 1984 : 78).

Contoh:

1. Buruk    = jelek
2. Bunga   = Kembang
3. Jenis     = Macam

Verhaar (1978)  mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan (bisa berupa kata,

frase, atau kalimat) yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan

lain.

2.2.2.5 Antonim

Kata antonim berasal dari kata Yunani kuno, yaitu anoma yang berarti ‘nama’ dan

anti yang berarti ‘melawan’. Secara harfiah antonim berarti ‘nama lain untuk

benda lain pula’. Secara semantik, Verhaar (1978) mendefinisikan antonim

sebagai ungkapkan (biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase

atau kalimat) yang maknannya dianggap kebalikan dari makna uangkapan lain.

Selanjutnya, Abdul Chaer (2006:390) mengemukakan bahwa antonim adalah dua

buah kata yang maknanya “dianggap” berlawanan. Dikatakan “dianggap”

berlawanan dari dua kata yang berantonim sangat relatif, ada yang mutlak

berlawanan dan ada yang tidak mutlak berlawanan. Yayat Sudaryat (2008:40)
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menyatakan bahwa antonim adalah lawan kata, nama lain untuk benda yang lain,

atau kata-kata yang berlawanan maknanya.

Contohnya :

1)   bagus      ><   buruk
2)   besar       ><   kecil
3)   membeli  ><   menjual

2.2.2.6 Homonim

Menurut Fatimah (1999:43), homonim adalah hubungan makna dan bentuk bila

dua buah makna atau lebih dinyatakan dengan sebuah bentuk yang sama.

Homonim adalah ungkapan (kata atau frasa atau kalimat) yang bentuknya sama

dengan suatu ungkapan lain, tetapi dengan perbedaan makna di antara kedua

ungkapan tersebut. Dengan kata lain, bentuknya sama (bahkan dalam bahasa

Indonesia tulisannya sama, lafalnya sama) tetapi berbeda maknanya (Tarigan,

1984 : 91).

Secara semantik, Verhaar (1978) memberikan definisi homonim sebagai

ungkapan (berupa kata, frase atau kalimat) yang bentuknya sama dengan

ungkapan lain (juga beberapa kata, frase atau kalimat) tetapi makna tidak sama.

Umpamanya antara kata pacar yang berarti ‘inai’ dengan pacar yang berarti

‘kekasih’; antara kata bisa yang berarti ‘racun’ dan kata bisa yang berarti

‘sanggup, dapat, atau mampu’.

Contohnya :

a.  Anton digigit ular yang sangat berbisa, dan sepertinya nyawanya
tidak bisa diselamatkan lagi.
(bisa yang berarti ‘racun’ dan bisa yang berarti ‘mampu’)

b.  Pacarnya Toni sangat menyukai pacar arab.
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(pacar yang berarti ‘kekasih’ dan pacar yang berarti ‘inai’)

2.2.2.7 Hiponim dan Hipernim

Hiponim berasal dari kata Yunani kuno yaitu anoma ‘nama’ dan hypo ‘di bawah’.

Jadi, secara harfiah berarti ‘nama yang termasuk di bawah nama lain’. Secara

semantik Verhaar (1978:137) menyatakan hiponim adalah ungkapan (biasanya

berupa kata, tetapi kiranya dapat juga berupa frase atau kalimat) yang maknanya

dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Umpamanya kata

merah adalah hiponim terhadap kata warna sebab makna merah berada atau

termasuk dalam makna kata ikan. Merah memang warna, tetapi warna bukan

hanya merah melainkan juga termasuk hijau, kuning, hitam, merah jambu, coklat,

dan sebagainya.

Menurut Abdul Chaer (2006:389) hiponim adalah kata atau ungkapan yang

maknanya termasuk di dalam makna kata atau ungkapan lain. Selain itu, menurut

Tarigan (1984: 95) hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata

hipernim. Berbeda dengan hipernim sebagai superordinat, umumnya kata-kata

hipernim adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata

hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang mewakil banyak kata lain (Tarigan,

1994 : 95). Abdul Chaer (2009:387) berpendapat bahwa hipernim adalah kata-kata

yang maknanya melingkupi makna kata-kata lain. Kata hipernim dapat menjadi

kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya.
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Bunga
(Hipernim)

Mawar        Kamboja Melati Anggrek Tulip

2.1 Contoh Hipernim dan Hiponim

Dapat disimpulkan bahwa hiponim dan hipernim mempunyai relasi satu arah atau

searah, berbeda dengan sinonim, antonim dan homonim yang bersifat dua arah.

Kata mawar berhiponim terhadap kata bunga, tetapi  kata bunga tidak berhiponim

terhadap kata mawar, sebab makna bunga meliputi seluruh jenis bunga.

2.2.2.8 Polisemi

Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa (terutama  kata, bisa juga frase)

yang memiliki makna lebih dari satu (Chaer, 1994: 101). Polisemi timbul karena

pergeseran oleh makna atau tafsiran yang berbeda.

Contohnya;

kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna (1) bagian tubuh dari
leher ke atas, seperti terdapat pada manusia dan hewan;  (2) bagian dari suatu
yang terletak di sebelah atau atau depan dan merupakan hal yang penting atau
terutama seperti pada kepala suku, kepala meja, dan kepala api; (3) bagian
dari suatu yang berbentuk bulat seperti pada kepala paku dan  kepala  jarum;
(4) pemimpin atau ketua seperti kepala sekolah, kepala kantor, dan kepala
stasiun; (5) jiwa atau orang seperti dalam kalimat setiap kepala  menerima
bantuan Rp 5.000,00,-; dan  (6) akal budi seperti dalam kalimat  badannya
besar tetapi kepalanya kosong.
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Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kata kepala mempunyai berbagai

macam makna setelah mendapatkan tambahan kata sehingga menjadi frasa,

contohnya kepala surat, kepala suku, kepala kantor, kepala jarum dan sebagainya.

2.2.2.9 Denotatif dan Konotatif

Pembedaan makna denotatif atau konotatif didasarkan pada ada atau tidak adanya

“nilai rasa” (istilah dari Slametmulyana,1964). Makna denotatif (sering juga

disebut makna denotasional, makna konseptual atau makna kognitif kerena dari

sudut yang lain) pada dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna

denotasi ini lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil

observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau

pengalaman lainnya.

Jadi, makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Makna

denotasi sering disebut sebagai ‘makna sebenarnya’. Sedangkan konotatif, sebuah

kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai makna‘nilai

rasa’, baik positif maupun negatife. Jika tidak memiliki nilai rasa maka dikatakan

tidak memiliki konotasi atau ‘berkonotasi netral’.

Contoh:

Kata perempuan dan wanita, kedua kata ini mempunyai makna denotasi yang
sama, yaitu ‘manusia dewasa bukan laki-laki’, tetapi kedua kata tersebut
mempunyai makna konotasi yang berbeda dikarenakan pandangan masyarakat
berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma budaya yang berlaku dalam
masyarakat itu.
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2.1 Tabel Contoh Denotatif dan Konotatif

Wanita Perempuan
berpendidikan lebih pendidikan kurang

modern dalam segala hal (dalam
sikap, pandangan, pakaian, dan

sebagainya)

tidak atau kurang modern
(dalam sikap, pandangan pakaian, dan

sebagainya)

kurang berperan keibuan berperan keibuan

malas ke dapur rajin ke dapur

2.2.2.10 Perubahan Makna

Dalam perkembangan penggunaannya, kata sering mengalami perubahan makna.

Perubahan tersebut terjadi karena pergeseran konotasi, rentang masa penggunaan,

jarak, dan  lain-lain. Namun yang  jelas, perubahan-perubahan tersebut ada

bermacam-macam yaitu meluas, menyempit, ameliorasi, peyorasif, asosiasi dan

sinentesia.

a. Perluasan makna ( generelisasi)

Perluasan makna adalah perubahan makna dari yang lebih khusus atau sempit

ke yang lebih umum atau luas, cakupan makna baru tersebut menjadi lebih luas

daripada makna lama.

2.2 Tabel Contoh Perluasan Makna

Kata Makna Asal Makna baru
Bapak Orang tua laki-laki Semua orang laki-laki yang

lebih tua atau berkedudukan tinggi

Saudara Anak yang sekandung Semua orang yang sama
umur/sederajat
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b. Penyempitan makna ( spesialisasi)

Penyempitan makna adalah perubahan makna dari yang lebih umum atau luas

ke yang lebih khusus atau sempit, cakupan makna baru lebih sempit dari pada

makna lama (semula).

2.3 Tabel Contoh Penyempitan Makna

Kata Makna Asal Makna Baru
Sarjana Cendikiawan Lulusan perguruan tinggi

Sastra Tulisan Karya seni bahasa

Madrasah Sekolah Sekolah yang identik dengan
ajaran agama islam

c. Peninggian makna (ameliorasi)

Peninggian makna adalah perubahan makna yang mengakibatkan makna yang

baru dirasakan lebih tinggi atau terhormat atau halus atau makna baru dianggap

lebih baik maknanya daripada makna lama.

2.4 Tabel Contoh Peninggian Makna

Kata Makna Asal Makna baru

Bung Panggilan kepada orang
laki-laki

Panggilan kepada pemimpin

Putra Anak laki-laki Lebih tinggi daripada anak
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d. Penurunan makna (peyorasi)

2.5 Tabel Contoh Penurunan Makna

Kata Makna Asal Makna baru

Bini Perempuan yang sudah
dinikahi

Maknanya lebih rendah dari
pada istri/nyonya

Bunting Mengandung Lebih rendah dari kata
hamil

e. Persamaan (asosiasi)

Asosiasi adalah perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat antara

makna lama dan baru.

2.6 Tabel Contoh Asosiasi

Kata Makna lama Makna baru

Amplop Sampul surat Uang sogokan

Bunga Kembang Gadis cantik

Mencatut Mencabut dengan catut Menarik keuntungan

f. Pertukaran (sinentesia)

Sinestesia adalah perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera

yang berbeda.

Contoh:

Suara Ibu Ani sedap benar didengar (indera perasa ke indera pendengar)

2.2.2.11 Kata Baku dan Tidak Baku

Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai

dengan kaidah-kaidah standar. Kaidah standar dapat berupa PUEBI, tata bahasa

baku, dan kamus umum. Sebaliknya bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang
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cara pengucapan atau penlisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tersebut.

(Ernawati Waridah dalam buku “EYD & Seputar Kebahasa-Indonesiaan, 2009 :

186).

Penggunaan ragam bahasa baku dan tidak baku berkaitan dengan situasi dan

kondisi pemakaiannya. Ragam bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi

resmi, seperti acara seminar, pidato, temu karya ilmiah, dan lain-lain. Adapun

ragam bahasa tidak baku umunya digunakan dalam komunikasi sehari-hari yang

tidak bersifat resmi.

a. Fungsi Bahasa Baku

Secara umum, fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut :

a. pemersatu, pemakaian bahasa baku dapat  mempersatukan sekelompok

orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa.

b. pemberi kekhasan, pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan

masyarakat pemakai bahasa lainnya.

c. pembawa kewibawaan, pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan

pemakainya.

d. kerangka acuan, bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya

pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang.

b. Ciri-ciri bahasa baku

a. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, contoh :

Baku                           Tidak Baku

Saya                              gue
merasa ngerasa
Ayah bokap
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b. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, contoh :

Baku Tidak Baku

banyak guru banyak guru-guru
itu benar itu adalah benar
kesempatan lain lain kesempaan

c. Bahasa baku bukan merupakan ragam bahasa percakapan, contoh:

Baku Tidak Baku

bagaimana gimana
tidak menelpon nggak nelpon

d. Dalam bahasa baku penggunaan imbuhan harus secara eksplisit, contoh :

Baku                                Tidak Baku

ia mendengarkan radio     ia dengarkan radio
anak itu menangis anak itu nangis
kami bermain bola            kami main bola

e. Pemakaian bahasa baku harus sesuai dengan konteks kalimat, contoh :

Baku                                 Tidak baku

sehubungan dengan sehubung
terdiri atas/dari terdiri

f. Bahasa baku tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu, contoh :

Baku                                  Tidak baku

rumah ini dijual                 rumah ini akan dijual
menghemat waktu             mempersingkat waktu

g. Bahasa baku tidak mengandung arti pleonasme, contoh :

Baku                                 Tidak Baku

para juri                             para juri-juri
mundur                              mundur ke belakang
hadirin para hadirin
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h. Bahasa baku tidak mengandung hiperkorek, contoh :

Baku                                  Tidak Baku

khusus husus
Sabtu saptu
Akhir ahir
Syah sah

2.3 Teori Belajar

Watson, Thorndike , dan Sinner adalah para ahli yang menganut teori

behaviorisme. Menurut Nurani, Yuliana (2013:55) masing-masing ahli yang

menganut teori ini percaya bahwa perilaku dapat dibentuk dengan memberikan

jawaban dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan tertentu. Dalam teori ini

tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau penguatan dari

lingkungan. Jadi belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari

interaksi antara stimulus dan respon atau dengan kata lain belajar adalah

perubahan yang dialami oleh anak dalam hal kemampuannya untuk bertingkah

laku merupakan hasil dari pengalamannya.

Berdasarkan teori belajar aliran behaviourisme pengetahuan baru dapat dibangun

berdasarkan pengalaman . Teori behaviourisme menjelaskan pengalaman sangat

berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Teori belajar

beharviourisme sangat erat hubungannya dengan pemerolehan kosakata dan

keterampilan anak dalam menulis argumentasi.Seorang anak dapat belajar dan

mengenal konsep yang diciptakan sendiri, sehinga anak dapat merangkai kata-kata

menjadi kalimat dengan menggunakan kata-kata baru yang disisipkan agar

kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna atau utuh.
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Dalam teori behaviorisme juga sangat cocok digunakan untuk pembiasaan atau

pengulangan secara terus menerus yang berhubungan dengan keterampilan

seseorang dalam menggunakan perbendaharaan kata.

Tulisan Argumentasi adalah salah satu bentuk tulisan yang bertujuan meyakinkan

atau membujuk pembaca tentang kebenaran pendapat atau pernyataan penulis

yang diakhiri dengan satu kesimpulan. Setiap orang dengan sendirinya dituntut

dapat mengemukakan pendapat dan pikirannya secara argumentasi sehingga dapat

mengintegrasikan fakta dan pendapat yang terkemas secara baik. Dalam

keterampilan menulis teks argumentasi hal yang perlu diperhatikan adalah

bagaimana cara siswa mengembangkan idenya dalam menulis teks argumentasi

dan bagaimana mengungkapkan ide tersebut dengan menggunakan kosakata yang

tepat. Untuk  mengembangkan ide tersebut siswa dapat memanfaatkan

pengalamanya, sebab dari sebuah pengalaman siswa dapat menemukan banyak

kosakata baru untuk dirangkai menjadi kalimat yang dapat membantunya

mengembangkan sebuat teks argumentasi hal tersebut sesuai dengan teori

behaviourisme.

Sering ditemukan bahwa siswa kurang mampu memahami kata dengan baik

sehingga sering terjadi kesalahan pengucapan dan penulisan. Kesalahan tersebut

justru menjadikan tulisan argumentasi yang seharusnya mengajak atau membujuk

seseorang, malah jadi membingungkan pembacanya. Kegiatan menulis teks

argumentasi harus terampil memanfaatkan struktur bahasa dan pemahaman kata.

Jika kuantitas dan kualitas kata kurang, maka akan mengalami kesulitan dalam

berkomunikasi.
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Kata sebagai salah satu unsur bahasa memegang peran penting dalam menulis teks

argumentasi. Tarigan (1985:2), mengungkapkan bahwa kualitas keterampilan

berbahasa dan berkomunikasi, antara lain harus diungkapkan dengan kalimat

yang jelas, logis, sistematis dan bergantung pada kuantitas dan kualitas

kosakata yang dimiliki oleh seseorang. Dengan perbendaharaan kata yang

banyak, seseorang dapat mengungkapkan perasaan, keinginan, maupun

gagasannya dengan lancar dan baik. Melalui kata-kata, seseorang dapat

mengekspresikan ide atau gagasannya pada sebuah tulisan. Kualitas kemampuan

menulis seseorang jelas bergantung kepada kuantitas dan kualitas kata yang

dimilikinya. Dengan perbendaharaan kata yang banyak, seseorang dapat

mengungkapkan perasaan, keinginan, maupun gagasannya dengan lancar dan

baik.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu konsep yang berisikan hubungan kausal hipotesis

antara variabel terikat dan variabel bebas dalam rangka memberikan jawaban

sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang

menjadi variabel bebas adalah pemahaman kata yang dilambangkan dengan X

dan variabel terikat adalah kemampuan menulis teks argumentasi yang

dilambangkan dengan Y.

Kata merupakan bentuk yang, ke dalam mempunyai susunan fonologi yang stabil

dan tidak berubah, dan keluar mempunyai kemungkinan mobilitas dalam kalimat.

(Chaer,2008:63). Kualitas keterampilan berbahasa dan berkomunikasi, antara lain
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bergantung pada kuantitas dan kualitas kata yang dimiliki oleh seseorang

(Tarigan, 1985: 2).

Salah satu keterampilan berbahasa adalah keterampilan menulis. Menulis

merupakan kegiatan berkomunikasi berupa penyampaian pesan secara tertulis

kepada pihak lain (Suparno, 2002: 126). Menulis merupakan suatu keterampilan

berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak

secara tatap muka dengan orang lain. Salah satu kegiatan menulis adalah menulis

teks argumentasi.

Menulis teks argumentasi adalah kegiatan berkomunikasi melalui kegiatan

menulis yang berupa teks atau naskah yang ditujukan kepada orang banyak.

Dalam menulis teks argumentasi diperlukan adanya pemahaman kata, sebab jika

kuantitas dan kualitas kata seseorang baik maka akan mempermudah seseorang

tersebut menulis teks argumentasi. Seseorang yang terampil menulis sudah tentu

kaya akan kuantitas dan kualitas perbendaharaan katanya. Berpijak pada masalah

tersebut  salah satu yang dapat membantu siswa dalam mencapai keberhasilan

menulis teks argumentasi yakni perlunya pemahaman kata. Apabila siswa

memahami berbagai kata, dipastikan siswa memiliki kemampuan menulis teks

argumentasi yang baik.

2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian, sampai terbukti data yang terkumpul (Arikunto,1998:

67). Berdasarkan kerangka pikir akan diungkapkan suatu hipotesis yang dapat

dipergunakan sebagai titik tolok dalam penelitian yang penulis lakukan.
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Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Ada hubungan

yang positif dan erat antara pemahaman kata dan kemampuan menulis teks

argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 13 Bandar Lampung tahun pelajaran

2017/2018”.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional, yakni memaparkan

dengan jelas hal-hal yang dipermasalahan dan menghubungkan dua variabel atau

lebih. Dalam penelitian ini yang menjadi pusat perhatian adalah hubungan antara

pemahaman kata dan kemampuan menulis teks argumentasi siswa kelas X

SMA Negeri 13 Bandarlampung.

Variabel X (Pemahaman Kata) Variabel Y (Kemampuan
Teks Argumentasi)

Gambar 3.1 Konstelasi hubungan antar variabel

3.2 Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau faktor yang berperan penelitian atau gejala

yang akan diteliti dalam penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat

atau nilai dari orang , obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
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F.N Kerlinger (dalam Arikunto, 2010: 159) menyebut variabel sebagai sebuah

konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep

kesadaraan. Dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel bebas

dan variabel terikat.Variabel bebasnya adalah pemahaman kata diberi simbol (X),

dan variabel terikatnya adalah kemampuan menulis teks argumentasi yang diberi

simbol (Y).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek dalam suatu penelitian (Arikunto, 2010:

173). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 13

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 142 siswa yang

tersebar dalam 5 kelas. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang

berfungsi sebagai representative dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan

sampel berpedoman dan cenderung pada pendapat Suharsimi Arikunto, yakni

apabila subjek penelitian berjumlah besar, sampel dapat diambil berkisar antara

10% - 15% atau 20% - 25% dari jumlah populasi (Arikunto, 1988:120).

Mengingat jumlah siswa yang lebih dari 100, perlu adanya teknik penarikan

sampel penelitian. Teknik penarikan sampel penelitian yang digunakan adalah

cluster. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang ditetapkan berjumlah 60 siswa.

Karena semakin besar jumlah sampel dalam penelitian akan semakin baik dan

representatif. Mengingat terbatasnya tenaga pelaksanaan, waktu, serta biaya, maka

tidak semua siswa kelas X SMA N 13 Bandar Lampung dijadikan sasaran

penelitian. Dalam penelitian ini sasaran hanya pada sebagian murid kelas X

sebagai sampel.
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Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengambilan sampel penelitian adalah

sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi jumlah seluruh kelas X sesuai dengan kelasnya yaitu  kelas

X1, X2, X3, X4 dan X5.

2) Menentukan kelas yang akan dijadikan sampel penelitian secara acak, sehingga

diperoleh dua kelas sampel dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Membuat/menulis nama kelas dan dikelompokan sesuai dengan kelas

masing-masing pada kertas kecil kemudian digulung;

b) Mengundi kertas yang telah digulung tersebut dan nama kelas yang keluar

yang dijadikan sampel penelitian.

Untuk lebih jelas mengenai rincian populasi penelitian ini, dapat dilihat pada tabel

3.1

Tabel 3.1 Rincian Populasi Penelitian

N
o

Kelas Jenis Kelamin Jumlah

Pria Wanita

1 X IPA 1 13 siswa 17 siswa 30 siswa
2 X IPA 2 15 siswa 19 siswa 34 siswa
3 X IPA 3 13 siswa 18 siswa 31 siswa
4 X IPS 4 11 siswa 13 siswa 24 siswa
5 X IPS 5 9  siswa 14 siswa 23 siswa

Jumlah 61 siswa 81 siswa 142 siswa

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes.

Tes adalah seperangkat rangsangan (stimulus) yang diberikan kepada seseorang

dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi

penetapan skor angka (Margono, 2007:170).
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Tes yang terdapat dalam penelitian ini ada dua, yaitu tes pemahaman kata berupa

pilihan ganda yang terdiri atas 60 soal dan tes kemampuan menulis teks

argumentasi yang berupa pemberian tugas. Untuk mengukur pemahaman

kosakata, sebelum tes diberikan secara menyeluruh terlebih dahulu diadakan uji

coba instrumen untuk mengetahui letak kelemahan dan hal-hal yang mungkin

menyulitkan subyek penelitian dalam menjawab serta untuk mengetahui validitas

dan reliabilitas dari tes yang digunakan sehingga data yang dikumpulkan dapat

dipertanggungjawabkan.

Instrument yang digunakan pada penelitian ini adalah tes buatan guru dan telah

diujicobakan kepada 27 responden di sekolah yang berbeda yaitu kepada siswa

kelas X IPA 3 SMA N 15 Bandar Lampung, dengan kriteria indeks kesukaran

≤ 0,32 sukar, ≥ 32-70 sedang, ≥ 70-85 mudah, dan indeks daya pembeda ≥ 0,35

digunakan, 0,20-0,34 direvisi, minus atau 0,0 diganti. Jumlah soal yang diujikan

berjumlah 63 soal menjadi 60 soal setelah diujicoba dan mengalami revisi

dibeberapa nomor Indikator penilaian terurai sebagai berikut.

3.4.1 Kisi – Kisi Instrumen Pemahaman Kata dan Kemampuan
Menulis Teks Argumentasi

Waktu yang diberikan untuk mengerjakan adalah 60 menit. Tes pemahaman

kosakata berupa soal pilihan ganda sebanyak 60. Setiap soal mewakili indikator

yang akan diuji.



56

Tabel 3.2 Kisi – kisi Intrumen Pemahaman Kata

No Indikator Nomor soal Jumlah
1 Relasi makna

- sinonim
- antonim
- homonim
- homograf
- homofon
- polisemi
- hipernim
- hiponim

1.,22.,34.,44.,47
7.,18..,35.,45.,56

12.,38.,25
33.,40.,24
20.,32.,10

31.,14
15.,23.,36
21.,42.,27

27

2 Perubahan Makna
- meluas
- menyempit
- ameliorasi
- peyorasi
- sinestesia
- asosiasi

4.,26
11.,28
8.,30.,
39.,13.
9.,37.,

16.,
11

3 - konotatif
- denotatif 2.,17.,41.,43.,46.,29.,53., 7

4 Kosakata berdasarkan
kaidah (baku tidak baku) 5.,6.,19.,48.,52.,60., 6

5 - Majas
- Ungkapan
- pribahasa

3.,49.,57
50.,55.,58
51.,54., 59

9

Jumlah 60

Penilaian masing-masing soal memiliki skor maksimal 1 dan jika salah 0,

sehingga jumlah skor maksimal yaitu 60. Setelah skor didapat, lalu dilakukan

penghitungan untuk selanjutnya diolah menjadi nilai dengan rumus sebagai

berikut .

Skor perolehan
Nilai siswa = X 100

Jumlah skor maksimal

Keterangan : Skor maksimal = 60
Nilai maksimal = 100
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Jenis instrumen pada penelitian ini adalah tes menulis teks argumentasi. Tema

yang disediakan ada 3 yaitu pengaruh media sosial bagi kehidupan remaja masa

kini, kemajuan teknologi dan manfaatnya, dan pengaruh rokok bagi kesehatan

tubuh manusia. Penulis memilih tema tersebut karena tema tersebut merupakan

tema yang tidak asing lagi bagi siswa SMA N 13 Bandarlampung sehingga

mereka dapat dengan mudah menulis argumentasinya.

Dari ketiga judul tersebut siswa dapat memilih salah satunya, dan waktu yang

diberikan dalam menulis teks tersebut adalah 45 menit. Aspek peniliaian yang

digunakan adalah memberi skor pada setiap hasil kerja siswa. Aspek yang dinilai

dari hasil kerja siswa itu ialah aspek isi karangan dengan bobot maksimal 30,

aspek penataan gagasan dengan bobot maksimal 30, aspek kalimat dengan bobot

maksimal 20, aspek diksi dengan bobot maksimal 10, dan aspek ejaan dengan

bobot maksimal 10.

Terdapat beberapa model penilaian tugas menulis. Pertama, model penilaian

tugas menulis dengan skala 1-10. Kedua, penilaian tugas menulis dengan

pembobotan masing-masing unsur. Ketiga, penilaian karangan dengan model

skala interval. (Nurgiyantoro, 2009a: 306-308). Dari ketiga model penilaian

tugas menulis tersebut, model penilaian tugas menulis dengan skala interval

merupakan model penilaian yang memiliki karakteristik penyekoran lebih rinci

dibandingkan dengan yang lain, karena itu model penilaian tugas menulis dengan

skala interval menjadi acuan yang digunakan untuk menyusun lembar penilaian

menulis karangan argumentasi dalam penelitian ini. Lembar penilaian yang

disusun dalam penelitian  ini disesuaikan dengan karakteristik teks argumentasi,

sehingga lebih bersifat khusus untuk karangan argumentasi.
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Model penilaian tugas menulis dengan skala interval menggunakan sistem

penyekoran. Modifikasi yang dilakukan pada model penilaian ini terletak pada

pemberian kriteria pada masing-masing aspek. Pedoman penilaian menulis teks

argumentasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Aspek Penelitian Kemampuan Menulis Teks Argumentasi

Aspek yang Dinilai Skor Deskriptor

A. Isi Karangan (30)
26 – 30

23 - 25

18 - 22

12 - 17

7 – 11

Ide pokok mengandung alasan yang
logis/faktual (ditunjang dengan fakta- fakta)

Ide pokok samar-samar kurang logis/ tidak
ada kaitan faktual .

Ide pokok terdapat 3 kalimat yang diduga
tidak logis/faktual.

Ide pokok terdapat 5 kalimat/ lebih yang
tidak logis/faktual.

Ide pokok tidak terdapat kalimat yang
logis/faktual.

B. Penataan Gagasan (30) 26 – 30

23 - 25

18 - 22

12 – 17

7 – 11

Kepaduan dalam paragraf logis/sistematis

Kepaduan gagasan dalam paragraf ada 1
kalimat yang tidak logis/ sistemastis.

Kepaduan gagasan dalam paragraf terdapat
2 kalimat yang tidak logis/sistematis

Kepaduan gagasan dalam paragraf terdapat
3 kalimat/lebih yang tidak logis/sistematis

Kepaduan gagasan dalam paragraf
hampir semua kalimat tidak
logis/sistematis.
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C. Penggunaan Bahasa (40)

1. Kalimat (20)

17 - 20

15 – 16

12 - 14

8 - 11

5 – 7

Kalimat yang digunakan pada tulisan
karangan argumentasi baik sekali sehingga
menjadi kalimat efektif dan tidak terdapat
kesalahan.

Kalimat yang digunakan pada tulisan
karangan argumentasi baik sehingga efektif
dan terdapat kesalahan 2 kalimat.

Kalimat yang digunakan pada tulisan
karangan argumentasi cukup efektif dan
terdapat kesalahan antara 3 – 5 kalimat.

Kalimat yang digunakan pada tulisan
karangan argumentasi kurang efektif dan
terdapat kesalahan antara 6 – 8 kalimat.

Kalimat yang digunakan pada tulisan
karangan  argumentasi sangat tidak efektif
dan terdapat kesalahan 10 kalimat.

2. Diksi (10) 9 - 10

6 - 7

4 - 5

2 - 3

0 – 1

Pilihan kata yang digunakan tepat dan
tidak terdapat kesalahan.

Pilihan kata yang digunakan sudah tepat
dan hanya terdapat kesalahan 5 kata.

Pilihan kata yang digunakan cukup tepat
dan hanya terdapat kesalahan antara 6-10
kata.

Pilihan kata yang digunakan kurang tepat
dan hanya terdapat kesalahan antara 11-15
kata.

Pilihan kata yang digunakan tidak tepat dan
hanya terdapat kesalahan 16 kata.



60

3. Ejaan (10) 8 – 10

6 - 7

4-5

2-3

0-1

Penggunaan dan penulisan ejaan baik
sekali, tidak terdapat kesalahan sehingga isi
tulisan telah sesuai dengan penggunaan
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan
benar.

Penggunaan dan penulisan ejaan baik, telah
sesuai dengan penggunaan kaidah bahasa
Indonesia yang baik dan benar dan
terdapat kesalahan ejaan 5 kata.

Penggunaan dan penulisan ejaan cukup,
telah sesuai dengan penggunaan kaidah
bahasa Indonesia yang baik dan benar dan
terdapat kesalahan ejaan antara 6-10 kata.

Penggunaan dan penulisan ejaan kurang,
sesuai dengan penggunaan kaidah bahasa
Indonesia yang baik dan benar dan terdapat
kesalahan ejaan antara 11-15 kata.

Penggunaan dan penulisan ejaan tidak
sesuai dengan penggunaan kaidah bahasa
Indonesia yang baik dan benar dan terdapat
kesalahan ejaan 16 kata.

Nurgiantoro (1995:393).

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah berikut.

1. Mengoreksi dan memberi skor pemahaman kata.

2. Mengoreksi dan memberikan skor kemampuan menulis teks argumentasi.

3. Memasukan hasil koreksi ke dalam tabel.

4. Menguji Keacakan Sampel data pemahaman kata dan kemampuan

menulis teks argumetasi.

5. Menguji normalitas sampel data pemahaman kata dan kemampuan menulis

teks argumentasi.

6. Menguji homogenitas data pemahaman kata dan kemampuan menulis teks

argumentasi.
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7. Menguji regresi linear kedua variabel.

3.5.1 Analisis Data dan Tolok Ukur Penilaian

Data yang telah dikoreksi dan diberikan skor dipersiapkan terlebih dahulu

sebelum dianalisis. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. pemberian tes pilihan ganda dan menugasi siswa untuk membuat teks

argumentasi dengan tema yang sudah ditentukan.

2. mengoreksi hasil tes untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa.

Jumlah Skor
x 100 %

Jumlah Siswa

3. menjumlahkan skor masing-masing variabel berpedoman pada tolok ukur tabel

3.4

4. menghitung rata-rata kemampuan siswa, sebagai berikut ;

Skor perolehan
Nilai siswa =   X 100

Jumlah skor maksimal

5. menentukan tingkat kemampuan siswa dengan tolok ukur di bawah ini.

Tabel 3.4 Tolok Ukur Penilaian

Persentase
Penguasaan

Tingkat Kemampuan

85% − 100%

75% − 84%

60% − 74%

40% − 59%

0% − 39%

Baik sekali

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

(Nurgiantoro, 2001: 363)
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3.6 Uji Persyaratan Instrument

Instrument sebelum digunakan perlu diuji kelayakan sebagai pengumpul data.

Terdapat dua hal pokok yang berkaitan dengan pengujian instrument yaitu

kesahihan (validitas) dan keajegan (realibilitas). Dalam penelitian ini untuk uji

coba instrument diujikan kepada 27 siswa.

3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang

hendak diukur (Sukardi,2007:122). Sebuah instrument dikatakan valid apabila

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari

variabel yang diteliti secara tepat. Kriteria pengujian dalam penelitian ini jika

harga rhitung > rtabel dengan α = 0,05 dan n sampel yang diteliti, maka alat ukur

tersebut valid, dan sebaliknya jika harga rhitung < rtabel maka alat ukur tersebut

tidak valid

.
Pelaksanaan uji coba instrument dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 29

Januari 2018 kepada 27 peserta didik kelas X SMA 15 BandarLampung Tahun

Pelajaran 2017/2018. Menguji validitas instrument dalam penelitian ini

menggunakan rumus Pearson yang terdapat dalam program SPSS 17.00.

Berdasarkan perhitungan uji validitas yang telah dildilakukan terhadap 63 item

instrument pemahaman kata dengan menggunakan rumus Pearson dengan

bantuan program SPSS 17.00, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat

48 item yang valid dan ada 15 item tidak valid. Setelah melaporkan 15 item yang
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tidak valid kepada pembimbing , peneliti disarankan untuk memperbaiki soal yang

tidak valid, sehingga mendapatkan 60 item soal untuk dijadikan soal penelitian.

Secara lebih rinci, item-item yang memenuhi kriteria valid dan item yang tidak

memenuhi kriteria item tidak valid beserta rentang nilai yang didapat dari hasil

perhitungan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Hasil Analisis Item Pemahaman Kata

Nomor Item Valid Rentang Nilai rhitung Item Valid

2,3,4,10,12,13,14,15,17,18,19,20,
21,23,24,25,26, 27, 28,
29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,
42,4344,46,47,48,49,50,52,53,54,
55,56,57,59,61,62,63

0,394-0,652

Nomor Item Tidak Valid Rentang Nilai rhitung Item Tidak
Valid

1,5,6,7,8,9,11,16,22,33,36,45,51,58,60 -0,78-0,307
Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Selanjutnya , uji coba tes instrument dalam penelitian ini dilakukan bersamaan

pada tanggal 29 Januari 2018 kepada 27 responden kelas X SMA 15 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018. Langkah selanjutnya item-item yang tidak

dapat memenuhi kriteria akan didrop. Berdasarkan perhitungan uji validitas yang

telah dilakukan terhadap tiga item tes instrument menulis dengan menggunakan

rumus alpha’s cronbach dengan bantuan program SPSS 17.00 diperoleh hasil yang

menunjukkan bahwa 3 item yang valid dan ada 0 item yang tidak valid, yang

mana item 1 bernilai 0,858 > 0,381 yang berarti rhitung > rtabel maka item

dinyatakan valid.
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Tabel 3.6 Hasil Uji Coba Menulis

Bagian Harga r Keterangan Keputusan

rhitung Rtable

Isi Karangan 0,763 0,381 0,763 > 0,381 Valid

Penataan Gagasan 0,707 0,381 0,707 > 0,381 Valid

Kalimat 0,907 0,381 0,907 > 0,381 Valid

Diksi 0,784 0,381 0,784 > 0,381 Valid

Ejaan 0,784 0,381 0,784 > 0,381 Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

3.6.2 Uji Reliabilitas

Syarat yang penting bagi seorang peneliti adalah reliabilitas. Realibilitas sama

dengan konsistensi atas keajegan Realibilitas menunjukkan pada suatu pengertian

bahwa suatu insrument dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data karena

instrument tersebut dianggap baik. Oleh sebab itu, instrument yang sudah dapat

dipercaya atau reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula

(Arikunto, 2006:154). Kriteria pengujian apabila rhtung > rtabel dengan taraf

adalah reliabel, dan sebaliknya tidak reliable.

Tabel 3.7 Interprestasi Reliabilitas Instrument

Koefisien r Realibilitas
0,8000-1,0000 Sangat Tinggi
0,60000-0,79999 Tinggi
0,44000-0,59999 Sedang
0,2000-0,39999 Rendah
0,0000-0,19999 Sangat Rendah

(Arikunto ,2016:103)

Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS 17.00. Dengan teknik

croanboach Alpha. Adapun ringkasan hasil uji reliabilitas dalam tabel berikut ini.
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Tabel 3.8 Hasil Uji Coba Reliabilitas

Variabel Realibilitas Keterangan

Pemahaman Kata 0,734 Tinggi

Menulis Teks Argumentasi 0,704 Tinggi

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS di atas dapat diketahui

bahwa variable pemahama kata (x) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,734

variabel ini berada dalam kategori tinggi, sedangkan untuk variabel menulis teks

argumentasi (y) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,704 variabel ini berada dalam

kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument untuk masing-

masing variabel dinyatakan reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.7 Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini diuji menggunakan perangkat lunak

program SPSS 17.0 for Windows. Sebelum menguji hipotesis yang diajukan pada

penelitian ini, diadakan uji persyaratan terlebih dahulu . Setelah data telah

memenuhi persyaratan , selanjutnya data diuji menggunakan uji pearson product

moment untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anatara kedua variabel dan

dilakukan uji regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel

independent terhadap variabel dependent .
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3.7.1 Uji Persyaratan Analisis Data

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametik. Asumsi

yang paling lazim pada uji parametik adalah sampel acak yang berasal dari

populasi yang berdistribusi normal, data bersifat homogen, dan bersifat linear.

( Muhidin dan Abdurahman, 2007 : 73). Jika asumsi-asumsi tersebut terpenuhi ,

maka uji parametik yang digunakan. Persyaratan penghitungan analisis data ini

menggunakan analisis perangkat lunak SPSS 17. 0 for Windows.

3.7.1.1 Uji Keacakan Sampel

Uji keacakan sampel dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil

merupakan sampel acak atau tidak. Untuk menguji keacaakan sampel ini, penulis

menggunakan uji runtun. Uji keacakan sampel ini dilakukan dengan sampel

variabel pemahaman kata dan variabel menulis teks argumentasi. Adapun statistik

yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut.

Ho : data sampel telah diambil secara acak dari sebuah populasi

Ha : data sampel diambil tidak secara acak.

Sedangkan kriteria pengambilan keputusanya adalah

a) Jika nilai signifikasi ≥ 0,05 maka Ho diterima

b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak.

3.7.1.2 Uji Normalitas Distribusi

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh

merupakan distribusi normal atau tidak. Metode statistik untuk menguji
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normalitas dalam penelitian ini adalah Kolmogrov Smirnov. Untuk menguji

apakah data sampel berdistribusi normal perlu diajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho = databerasal dari populasi berdistribusi normal

Ha = data berasal dari populasi tidak normal

Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya adalah

Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka Ho diterima

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak

3.7.1.3 Pengujian Homogenitas

Tujuan uji homogenitas sampel adalah untuk mengetahui apakah data sampel

yang diambil dari populasi itu bervariasi homogen atau tidak. Adapun rumusan

hipotesis dalam penghitungan ini adalah sebagai berikut.

Ho : Varians populasi adalah homogen.

Ha : Varians adalah tidak homogen.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah

a) Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka Ho diterima

b) Jika nilai signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak

(Rusman, 2006: 43).

3.7.1.4 Uji Kelinieran

Untuk menguji kelinieran diperlukan hipotesis sebagai berikut.

Ho : model regresi berbentuk linear

Ha : model regresi tidak berbentuk linear.
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Adapun pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan koefesien

Signifikan ( Sig.) dengan cara membandingkan nilai Sig. dari Deviation from

Linearity pada tabel ANOVA dengan taraf nyata α yang dipilih misal (5 % atau 1

%). Kriterianya : apabila nilai Sig. pada Deviation from Linearity lebih dari (>)

taraf nyata α, Ho diterima ; jika sebaliknya tidak diterima (Rusman, 2006 : 54).

3.7.2 Uji Korelasi Product Moment

Pengujian ini dilakukan untuk menyimpulkan apakah hipotesis yang dirumuskan

berdasarkan teori pendukung oleh data lapangan yang ada . Selain itu untuk

menguji kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis

yang akan diuji adalah “Ada hubungan yang positif dan signifikan antara

pemahaman kata dan keterampilan menulis teks argumentasi”. Uji hipotesis dalam

penelitian ini diolah dengan menggunakan program SPSS 17.00 yang

mengaplikasikan rumus korelasi product moment.

Rumusan hipotesis:

Ho : Ada hubungan yang positif da signifikan antara pemahaman kata dan

keterampilan meulis teks argumentasi

Ha : Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman kata

dan keterampilan meulis teks argumentasi

Kriteria pengambilan keputusan:

a)    Jika rhitung ≥ rtabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak

b)   Jika rhitung < rtabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima

Atau
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a)    Jika probabalitas (Sig.) ≥ 0,05 maka Ho diterima

b)   Jika probabalitas (Sig.) < 0,05 maka Ho ditolak

Setelah diperoleh koefisien korelasi dari kedua variabel, maka untuk menentukan

hubungan kedua variabel penulisan hasil perolehan tersebut dikonsultasikan ke

table interpretasi nilai r berikut.

Tabel 3.9 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199 Sangat rendah (tidak berkorelasi)
0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat kuat

(Sugiyono, 2008 : 25)

3.7.3 Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi sederhana dilakukan untuk menghitung persamaa regresinya dengan

memprediksi seberapa tinggi nilai variabel terikat jika nilai variabel bebas diubah

ubah . Metode statistik untuk menguji regresi sederhana dalam penelitian ini

adalah Reggression Linear. Untuk menguji apakah data sampel memiliki

hubungan atau tidak perlu diajikan hipotesis sebagai berikut.

Ho : Terdapat pengaruh pemahaman kata dengan kemampuan menulis teks

argumentasi siswa

Ha : Tidak terdapat pengaruh pemahaman kata dengan kemampuan menulis

teks argumentasi siswa

a) Jika thitung ≥ ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak

b) Jika thitung < ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat

menyimpulakan pernyataan sebagai berikut.

1. Hasil tes pemahaman kata pada siswa kelas X SMA Negeri 13

Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 berada pada kategori cukup

dengan nilai rata-rata keseluruhan siswa sebesar 72.

2. Hasil tes kemampuan menulis teks argumetasi pada siswa kelas X SMA Negeri

13 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 berada pada kategori cukup

dengan nilai rata-rata keseluruhan siswa sebesar 67,8.

3. Hasil hipotesis telah membuktikan ada hubungan yang positif dan erat antara

pemahaman kata dan kemampuan menulis teks argumentasi siswa kelas X

SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 dan berkategori

kuat. Kategori kuat diperoleh dari nilai koefisien korelasi pearson sebesar 0,741

berada antara 0,60-0,799 , maka dapat diinterpretasikan bahwa hubungan antara

pemahaman kata dengan kemampuan menulis teks argumentasi siswa termasuk

pada kategori kuat.



5.2 Saran

1. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia hendaknya sering memberikan pelatihan

menulis teks argumentasi kepada siswa kelas X SMA Negeri 13

Bandar Lampung agar dapat memperbaiki kualitas menulis teks argumentasi

siswa.

2. Siswa, khususnya siswa kelas X SMA Negeri 13 Bandar Lampung dapat

memperkaya pembendaharaan kata agar dalam menulis teks argumentasi bisa

lebih baik.

3. Peneliti yang akan meneliti bidang yang sama sebaiknya mempertimbangkan

untuk meneliti faktor lain yang memengaruhi kemampuan menulis teks

argumentasi selain pemahaman kata.
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