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ABSTRAK 

Muh. Resa wirazulfikar. 2022. Pengaruh Penguasaan Kosakata dan 
Struktur Kalimat terhadap Keterampilan Menulis Teks Persuasi Siswa 
Kelas VIII SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa. Dibimbing oleh 
Abd.Rahman Rahim dan  Rosmini Madeamin. 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
pengaruh penguasaan kosakata dan struktur kalimat terhadap 
keterampilan menulis siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Pallangga Kab. 
Gowa. Penelitian  ini menggunakan desain experiment one group pretest-
posttest design  yaitu kegiatan penelitian yang memberikan tes awal 
(pretest) sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan 
barulah memberikan tes akhir (posttest)..Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Tes tertulis yang 
dimaksud adalah dengan memberikan tugas kepada siswa untuk menulis 
teks persuasif. Teknik analisis data ditentukan berdasarkan tujuan 
penelitian, variabel dan hipotesis yang akan diuji. Teknik analisis data 
yang digunakan terdiri atas dua macam, yaitu statistic deskripsi dan 
Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 
dengan menggunakan uji-t. Namun, sebelum dilakukan pengujian 
hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas dengan 
menggunakan SPSS versi 26  for Windows. 

Berdasarkan tabel 4.23 Dari hasil perhitungan SPSS versi 26 for 
windows diperoleh pada bagian Equal variances assumed nilai          

     . Pada taraf kepercayaan 95% (    ) karena uji bersifat dua sisi, 
maka nilai   yang dirujuk adalah       ⁄        ⁄  dan derajat bebas 
(         , sehingga nilai                         . Hal itu berarti 
nilai       yaitu            dan                 yaitu            .  Jadi, 
kesimpulan yang dapat diperoleh  mengenai hipotesis yaitu      ditolak 
dan     diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ada pengaruh yang 
signifikan anatara penguasaan kosakata terhadap keterampilan menulis 
teks persuasi siswa.  serta ada pengaruh yang signifikan anatara 
penguasaan kalimat terhadap keterampilan menulis teks persuasi siswa. 

 

Kata kunci: Keterampilan Menulis, Penguasaan Kosakata, dan Struktur 

Kalimat
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sesuatu usaha yang dilakukan secara sadar 

dan terencana untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta 

didik. Pendidikan juga menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting 

bagi setiap individu. Salah satu faktor yang menunjang dalam pendidikan 

antara lain adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang di 

dalamnya terdapat proses pembelajaran, sebagaimana yang diketahui  

dunia pendidikan memiliki tujuan yang harus dicapai dalam proses 

pembelajarannya. 

Keterampilan berbahasa sangat dibutuhkan bagi semua individu. Hal 

ini disebabkan keterampilan berbahasa merupakan model untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, dan karakter siswa. 

Bahasa adalah alat komunikasi yang paling penting. Untuk dapat 

berkomunikasi dengan baik, ada empat keterampilan Berbahasa yang 

harus dilatihkan kepada siswa. Semakin sering berlatih, siswa akan 

semakin lancar dan semakin baik komunikasinya. Oleh sebab itu, siswa 

harus meningkatkan keempat keterampilan berbahasa tersebut melalui 

pembelajaran bahasa (Magdalena, 2021:243-252). 

Pembelajaran dan pengajaran yang terjadi di sekolah merupakan hal 

yang perlu diperhatikan bagi semua tingkatan baik di sekolah dasar 

maupun sekolah menengah. Disebabkan adanya pemahaman untuk 
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membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing 

yang diasaskan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah 

satu pembelajaran di sekolah yaitu bahasa Indonesia yang berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan mengekspresikan 

pikiran dan perasaan kedalah sebuah bahasa yang dapat dipahami 

bersama.  

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib di 

lingkungan pendidikan formal. Hal itu, disebabkan oleh kedudukan dan 

fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia 

pendidikan. Pembelajaran bahasa Indonesia dirancang untuk membantu 

siswa mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan berbagai 

konsep, baik secara lisan maupun tulisan.. 

Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa 

simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 2004:1) 

Bahasa memungkinkan manusia untuk saling berkomunikasi, saling 

berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan 

kemampuan intelektual. Bahasa merupakan dasar fundamental berpikir. 

Bahasa juga dapat memperluas pikiran dan memiliki kemampuan 

menyerap rangsangan yang masuk. Bahasa memungkinkan orang untuk 

mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka secara lisan dan tertulis. 

Menurut (Chaer, 2007) pengertian kata dapat dilihat dari segi 

ortografi, segi fonologi, segi morfologi, segi sintaksis dan segi semantik. 

Dari segi ortografi kata diartikan deretan huruf-huruf tertentu yang diapit 
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oleh dua spasi dan mempunyai satu arti. Dari segi kajian fonologi 

menyatakan bahwa kata adalah bentuk yang mempunyai susunan 

fonologi yang tetap atau stabil. Dari segi kajian morfologi kata adalah 

satuan terbesar dalam kajian morfologi yang terbentuk melalui salah satu 

proses pembentukan kata. Dalam pendekatan kajian sintaksis 

menyatakan bahwa kata adalah satuan terkecil dalam sintaksis yang 

mempunyai kemungkinan mobilitas dalam kalimat. Sedangkan dalam 

kajian semantik menyatakan bahwa setiap kata memiliki sebuah makna 

leksikal, yakni makna yang secara inheren ada pada kata itu. 

(Keraf, 2004:338) mengemukakan penguasaan kosakata dapat 

dibedakan ke dalam penguasaan yang bersifat reseptif dan produktif, yaitu 

kemampuan memahami kosakata terlihat dalam kegiatan membaca dan 

menyimak, sedangkan kemampuan mempergunakan kosakata tampak 

dalam kegiatan menulis dan berbicara. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Penguasaan kosakata adalah pembendaharaan kata atau 

kekayaan kata yang dikuasai seseorang. Penguasaan kosakata dalam 

jumlah yang memadai sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan 

berkomunikasi dengan bahasa. Penguasaan kosakata yang lebih banyak 

memungkinkan kita untuk menerima dan menyampaikan informasi yang 

lebih luas dan kompleks (Nurgiyantoro, 2014:282). 

Penguasan kosakata dan struktur kalimat bahasa Indonesia sangat 

penting dalam penguasaan keterampilan berbahasa, khususnya menulis. 

Menurut Iskandar wassid (2015: 248) aktivitas menulis merupakan suatu 
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bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling 

akhir dikuasi oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, 

berbicara, dan membaca. Penguasaan kosakata siswa rendah, hal ini 

menyebabkan siswa sulit menuangkan idenya, sulit menyusun, merangkai 

kata, dan sulit menggunakan variasi kalimat dalam menulis karangan. 

Pengusaan kosakata yang baik akan memberi dampak pada 

wawasan dan pengetahuan kosakata yang luas sehingga diharapkan 

dapat menyusun kalimat secara lebih baik. Keterampilan menulis narasi 

memerlukan penguasaan struktur kalimat yang baik. (Munirah, 2016:78-

87) serta (Doyin dan Warigin, 2009:18) mengemukakan bahwa karangan 

narasi dipilih jika penulis ingin bercerita kepada pembaca mengenai 

peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu atau urutan kejadian. 

Dikarenakan perantaraan kalimatlah seseorang dapat menyampaikan 

ceritanya dengan lengkap dan jelas. Penguasaan struktur kalimat siswa 

memiliki pengaruh terhadap keterampilan menulis. Jika siswa tidak 

memiliki penguasaan yang baik mengenai struktur kalimat, maka ia akan 

mengalami kesulitan dalam menceritakan kronologis cerita yang ingin 

disampaikan pada pembaca. Munirah & Hardian (2016 :78-87) 

mengemukakan penguasaan kosakata dan struktur kalimat merupakan 

dua komponen yang saling berkaitan terus.  

Adapun penelitian yang relevan yang pernah dilakukan peneliti lain 

sebelumnya yaitu : 
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Annisa Arma Harningrum. 2022 yang berjudul Hubungan 

Penguasaan Struktur Kalimat Dan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan 

Keterampilan Menulis Eksposisi Siswa Kelas V Sdn Wilayah Binaan I 

Makasar, Jakarta Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara (1) penguasaan struktur kalimat dan keterampilan 

menulis eksposisi, (2) kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menulis 

eksposisi, (3) penguasaan struktur kalimat dan kemampuan berpikir kritis 

secara bersama-sama dengan keterampilan menulis eksposisi. Penelitian 

dilaksanakan di SDN Wilayah Binaan I Makasar, Jakarta Timur tahun 

pelajaran 2019/2020. Metode penelitian yang digunakan pendekatan 

kuantitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey dengan teknik korelasional (keterhubungan). Penelitian mengambil 

sampel dengan teknik cluster random sampling. Hasil analisis menunjukan 

bahwa (1) ada hubungan kuat antara penguasaan struktur kalimat dan 

keterampilan menulis eksposisi (2) ada hubungan kuat antara 

kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menulis eksposisi (3) ada 

hubungan sangat kuat antara penguasaan struktur kalimat dan 

kemampuan berpikir kritis secara bersama-sama dengan keterampilan 

menulis eksposisi. 

Rintik suniriati.  Berjudul Hubungan Antara Penguasaan Kosakata 

Dan Struktur Kalimat Dengan Kemampuan Menulis Karangan Narasi dan 

hasil dari penelitian tersebut yaitu Terdapat hubungan yang positif antara 

penguasaan kosakata, struktur kalimat dengan menulis karangan narasi 
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siswa kelas IV SD Muhammadiyah PK Rabbani Kecamatan Karanganom 

Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2018/2019. Analisis korelasi 

sederhana untuk mengetahui hubungan antara Penguasaan Kosakata 

dengan Narasi.Analisis korelasi parsial antara penguasaan kosakata (X1) 

dengan kemampuan menulis narasi (Y) diperoleh dari koefisien sebesar 

0,771. Analisis korelasi parsial antara pemerolehan kalimat dan narasi 

menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,441. Analisis korelasi ganda 

menunjukkan bahwa kefasihan leksikal dan pola kalimat berkontribusi 

0,781 pada esai sejarah. Koefisien korelasi ganda antara kefasihan 

leksikal dan pola kalimat untuk kemampuan menulis esai adalah 0,884. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, Sig. 0,000 

Kamasiah (2018).Tujuan penelitian tersebut adalah memperoleh, 

menganalisis, dan mendeskripsikan data mengenai (1) pengaruh minat 

membaca terhadap keterampilan berbicara siswak elas VII SMP Negeri 2 

Takalar. (2) pengaruh penguasaan kosakata terhadap keterampilan 

berpidato siswa kelas VII SMP Negeri 2 Takalar. (3) pengaruh simultan 

minat membaca dan penguasaan kosaka taterhadap keterampilan 

berpidato siswa kelas VII SMP Negeri 2 Takalar. Hasil penelitian 

menunjukan terdapat pengaruh signifikan minat membaca dan 

penguasaan kosakata secara simultan terhadap keterampilan berbicara 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Takalar.Hal ini terlihat pada koefisien 

regresi dapat diketahui bahwa nilai Sig (0.000) α (0.05). 
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Berdasarkan acuan penelitian yang relevan di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan memiliki tingkat 

persamaan namun juga memiliki perbedaan khususnya pada pencapaian 

tingkat keterampilan. 

Pembelajaran keterampilan menulis di sekolah harus dimaksimalkan 

agar siswa dapat menulis dengan baik dan benar. Akan tetapi, pengajaran 

keterampilan berbahasa terkhususnya keterampilan menulis masih kurang 

maksimal. Hal ini terbukti bahwa masih banyak siswa yang kurang 

berperan aktif, mereka kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide atau 

gagasan sehingga mereka lebih memilih berdiam diri pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Hal tersebut sering menjadi keluhan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran. 

Kendala-kendala siswa biasanya susah menggunakan kosakata, 

susah mengungkapkan ide, kesulitan menyusun struktur kalimat, dan 

susah menghadirkan rasa keberanian untuk menulis. Uraian di atas, dapat 

dikatakan bahwa faktor yang membuat siswa kurang dalam hal menulis 

diantaranya adalah rendahnya penguasaan kosakata dan struktur kalimat 

terhadap keterampilan menulis siswa. 

Beberapa pernyataan penulis di atas, secara empiris di lapangan 

belum teruji kebenarannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan ada 

tidaknya pengaruh terhadap penguasaan kosakata dan struktur kalimat 

terhadap keterampilan menulis pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Pallangga Kab. Gowa, maka perlu diadakan penelitian. 
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Berdasarkan gambaran di atas, peneliti tertarik dan termotivasi untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penguasaan Kosakata dan 

Struktur Kalimat Terhadap keterampilan Menulis Teks Persuasi Siswa 

Kelas VIII SMP N 5 Pallangga Kab Gowa” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang hendak dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penguasaan kosakata pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

5 Pallangga Kab. Gowa? 

2. Bagaimanapenguasaan struktur kalimat pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa? 

3. Bagaimana penguasaan keterampilan menulis teks Persuasi pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa? 

4. Apakah pengusaan kosakata berpengaruh terhadap keterampilan 

menulis teks persuasi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Pallangga 

Kab. Gowa? 

5. Apakah pengusaan struktur kalimat berpengaruh terhadap 

keterampilan menulis teks persuasi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

5 Pallangga Kab. Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan 

dari hasil penelitian ini yaitu: 
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1. Untuk mendeskripsikan penguasaan kosakata pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa. 

2. Untuk mendeskripsikan penguasaan struktur kalimat pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa ga. 

3. Untuk mendeskripsikan penguasaan keterampilan menulis teks 

persuasi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa. 

4. Untuk mengetahui pengusaan kosakata berpengaruh terhadap 

keterampilan menulis teks persuasi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

5 Pallangga Kab. Gowa 

5. Untuk mengetahui pengusaan struktur kalimat berpengaruh terhadap 

keterampilan menulis teks persuasi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

5 Pallangga Kab. Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik 

secara teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Memperkaya dan memperluas wawasan pada bidang 

keterampilan menulis. Serta memperkaya dan memperluas wawasan 

tentang penguasaan kosakata dan struktur kalimat dalam penulisan 

keterampilan menulis teks persuasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini agar dapat digunakan dalam 

pembelajaran menulis dan sebagai bahan referensi dalam mengajar. 
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Hasil dari penelitian ini agar siswa mampu menyampaikan 

gagasan, ide, dan pikiran kepada guru, teman, dan orang lain. Serta 

mampu menumbuhkan perasaan percaya diri dan berani tampil di 

depan publik. 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

dan pengalaman dalam mengembangkan karier di dunia pendidikan. 

 

  



11 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan adalah kajian yang memperjelas bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah diteliti dalam 

konteks yang sama. Penelitian yang relevan juga berguna untuk 

menghindari duplikasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang 

akan dilaksanakan peneliti berjudul “Pengaruh penguasaan kosakata 

dan struktur kalimat taterhadap keterampilan menulis teks persuasif 

siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangg SMP Negeri 5 Pallangga Kab. 

Gowa.”  

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti memaparkan jenis 

penelitian yang relevan. 

Pertama, Annisa Arma Harningrum. 2022 yang berjudul 

Hubungan Penguasaan Struktur Kalimat Dan Kemampuan Berpikir 

Kritis Dengan Keterampilan Menulis Eksposisi Siswa Kelas V Sdn 

Wilayah Binaan I Makasar, Jakarta Timur. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara (1) penguasaan struktur kalimat 

dan keterampilan menulis eksposisi, (2) kemampuan berpikir kritis dan 

keterampilan menulis eksposisi, (3) penguasaan struktur kalimat dan 

kemampuan berpikir kritis secara bersama-sama dengan keterampilan 

menulis eksposisi. Penelitian dilaksanakan di SDN Wilayah Binaan I 

11 
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Makasar, Jakarta Timur tahun pelajaran 2019/2020.Metode penelitian 

yang digunakan pendekatan kuantitatif, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik korelasional 

(keterhubungan). Penelitian mengambil sampel dengan teknik cluster 

random sampling. Hasil analisis menunjukan bahwa (1) ada hubungan 

kuat antara penguasaan struktur kalimat dan keterampilan menulis 

eksposisi (2) ada hubungan kuat antara kemampuan berpikir kritis dan 

keterampilan menulis eksposisi (3) ada hubungan sangat kuat antara 

penguasaan struktur kalimat dan kemampuan berpikir kritis secara 

bersama-sama dengan keterampilan menulis eksposisi. 

Kedua, Rintik Suniriati. Berjudul Hubungan Antara Penguasaan 

Kosakata Dan Struktur Kalimat Dengan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi dan hasil dari penelitian tersebut yaitu Terdapat 

hubungan yang positif antara penguasaan kosakata, struktur kalimat 

dengan menulis karangan narasi siswa kelas IV SD Muhammadiyah 

PK Rabbani Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Analisis korelasi sederhana untuk mengetahui 

hubungan antara Penguasaan Kosakata dengan Narasi. Analisis 

korelasi parsial antara penguasaan kosakata (X1) dengan 

kemampuan menulis narasi (Y) diperoleh dari koefisien sebesar 0,771. 

Analisis korelasi parsial antara antara penguasaan kalimat dan narasi 

diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,441. Analisis korelasi ganda 

menunjukkan bahwa penguasaan kosakata dan struktur kalimat 
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memberikan kontribusi terhadap menulis karangan narasi sebesar 

0,781. Koefisien korelasi ganda antara penguasaan kosakata dan 

struktur kalimat terhadap kemampuan menulis karangan narasi adalah 

0,884. Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas Sig. 0,000 

Ketiga, Kamasiah (2018). Tujuan penelitian tersebut adalah 

memperoleh, menganalisis, dan mendeskripsikan data mengenai (1) 

pengaruh minat membaca terhadap keterampilan berbicara siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Takalar. (2) pengaruh penguasaan kosakata 

terhadap keterampilan berpidato siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Takalar. (3) pengaruh simultan minat membaca dan penguasaan 

kosaka taterhadap keterampilan berpidato siswa kelas VII SMP Negeri 

2 Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman 

membaca dan  kosakata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keterampilan berbicara  kelas VII SMP Negeri 2 Takalar. Hal ini dapat 

dilihat pada koefisien regresi yaitu nilai Sig (0,000) (0,05). 

Berdasarkan acuan penelitian relevan di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan memiliki 

tingkat persamaan namun juga memiliki perbedaan khususnya pada 

pencapaian tingkat keterampilan.  

2. Keterampilan Berbahasa  

Keterampilan berbahasa sangat dibutuhkan bagi semua individu. 

Hal ini disebabkan keterampilan berbahasa merupakan model bagi 

pengembangan kemampuan intelektual, sosial, dan personal siswa. 
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Bahasa adalah alat yang paling utama untuk melakukan komunikasi. 

Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, ada empat keterampilan 

Berbahasa yang harus dilatihkan kepada siswa. Semakin sering 

berlatih, siswa akan semakin lancar dan semakin baik komunikasinya. 

Oleh karena itu, siswa perlu meningkatkan keempat keterampilan 

berbahasanya melalui pembelajaran bahasa. Magdalena (2021: 243-

252). 

Pembelajaran bahasa di sekolah dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kemampuan 

berbahasa yang baik dan benar. Salah satu aspek yang mendukung 

untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berbahasa yang 

baik dan benar tersebut adalah dengan menguasai banyak kosakata. 

Semakin banyak kata yang dikuasai siswa semakin lancar dan baik 

pula komunikasi dan bahasa yang digunakan. Kosakata merupakan 

bagian penting yang tak dapat dipisahkan dalam proses 

pembelajaran. Dengan pemahaman kata yang sama, guru dan siswa 

dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan lacar dalam proses 

belajar mengajar di kelas, namun jika pemahaman siswa terhadap 

kata kurang, maka yang terjadi justru sebaliknya proses belajar 

mengajar akan terhambat dan materi pembelajaran tidakakan diterima 

dengan baik oleh siswa. Penguasaan dan pemahaman kosakata 

dalam pembelajaran bahasa mutlak harus ditingkatkan agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan siswa dapat 
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mengembangkan kemampuan dan keterampilan berbahasa 

(menyimak, berbicara, membaca dan menulis). Sedangkan menurut 

Tarigan (magdalena 2021) menjelaskan bahwa kualitas keterampilan 

berbahasa seseorang bergantung pada kuantitas dan kualitas 

kosakata yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan kita terampil 

dalam berbahasa. 

Keterampilan menyimak adalah suatu proses keterampilan yang 

kompleks. Keterampilan ini meliputi mendengarkan, memahami, 

menafsrkan bunyi yang telah dikenalnya, kemudian mencoba 

memaknai bunyi bunyi tersebut, dan meresponnya Santos 

(Magdalena:2021). Tujuan utama pembelajaran menyimak bagi siswa 

sekolah dasar adalah untuk melatih pemahaman bahasa lisan dan 

melatih kemampuan berpikir logis sehingga dapat merespon, 

menerima, memahami, mengidentifikasi, menafsirkan, dan merespon 

informasi yang diterima dari orang lain. Kompetensi umum 

pembelajaran menyimak adalah mendengarkan suara, berita, 

petunjuk, pengumuman, bunyi bahasa, kaset lagu, penjelasan, 

laporan, ceramah/khotbah, pidato, dan pengumuman agar siswa 

dapat merespon dan mengapresiasi yang didengarkannya. 

Keterampilan berbicara dalam bahasa Indonesia merupakan 

suatu keterampilan bahasa yang perlu dikuasai dengan baik, karena 

keterampilan ini merupakan suatu indikator terpenting bagi 

keberhasilan peserta didik dalam belajar bahasa. Dengan 
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penguasaan keterampilan berbicara yang baik, peserta didik dapat 

mengkomunikasikan ide-ide mereka, baik di sekolah dan menjaga 

hubungan baik dengan orang lain. Apalagi bila keterampilan berbicara 

tersebut diiringi dengan kesantunan bebahasa yang bagus. 

Sedangkan, Menurut Hermawan (Magdalena 2021) keterampilan 

berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengepresikan pikiran berupa ide, pendapat, 

keinginan atau perasaan kepada mitra pembicara 

Keterampilan membaca merupakan salah satu aktivitas yang 

sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, 

tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, kemampuan untuk 

mengamati dan kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya itu, 

kemampuan motorik juga menentukan keterampilan membaca 

Sudarsono (Magdalena 2021). Sedangkan menurut Tarigan 

keterampilan berbicara tidak terlepas dari keterampilan menyimak, 

karena proses keterampilan berbicara adalah proses keterampilan 

kedua yang diperoleh seseorang anak yakni setelah keterampilan 

menyimak. 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat 

aktif dan produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki 

yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan 

berbahasa lainnya. Menurut Tarigan (Magdalena 2021) yang 

menyatakan bahwa keterampilan menulis yang bisa diartikan sebagai 
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kegiatan di dalam menuangkan ide atau gagasan dan dengan 

menggunakan bahasa tulis yang mana sebagai media 

penyampaiannya. 

Hakikat pembelajaran keterampilan berbahasa memang 

berorientasi pada pelatihan penggunaan bahasa dan pada siswa 

sebagai subyek belajar. Tujuan primer pembelajaran keterampilan 

berbahasa Indonesia adalah peningkatan kemampuan siswa dalam 

penggunaan bahasa Indonesia untuk berbagai tujuan, keperluan dan 

keadaan Budinuryanto dkk, 1998:141 (dalam jurnal Monaningrum, 

2017). Hal tersebut sesuai dengan salah satu rambu pembelajaran 

bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa belajar pada hakikatnya 

adalah belajar berkomunikasi. Menurut (Mulyati, 2014:1-16) 

Keterampilan berbahasa terdiri atas 4 aspek, yakni keterampilan 

mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis. 

Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan 

berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan 

keterampilan berbahasa ragam tulis. Mendengarkan dan membaca 

merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan 

berbicara dan menulis bersifat produktif. Untuk menguasai keempat 

jenis keterampilan berbahasa tersebut seseorang harus menguasai 

sejumlah keterampilan mikro dari masing-masing aspek keterampilan 

tersebut. 
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Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan 

untuk menarik minat belajar dan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun 

tertulis. Keterampilan berbahasa terdapat empat aspek salah satunya 

keterampilan menulis. 

a. Pengertian Menulis 

Menulis merupakan keterampilan yang lebih sulit 

dibandingkan tiga keterampilan berbahasa lainnya: menyimak 

(listening), membaca (reading), dan berbicara (speaking). Menulis 

bukan hanya tentang menulis, itu adalah kegiatan yang dilakukan 

orang untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Hal ini sejalan 

dengan apa yang disampaikan  Nurrudin (2007: 4) bahwa menulis 

adalah rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa 

tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Alwi Hasan, 2001) menulis adalah 

melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa. Di dalam menulis semua unsur keterampilan 

berbahasa harus dikonsentrasikan secara penuh agar mendapat 

hasil yang benar-benar baik.  Menulis bukan hanya menyalin 

tetapi juga mengekspresikan pikiran dan perasaan ke dalam 

lambang-lambang tulisan. Kegunaan keterampilan menulis bagi 
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peserta didik adalah untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan 

sebagian tugas sekolah. Tanpa keterampilan menulis, peserta 

didik akan mengalami banyak kesulitan dalam melaksanakan jenis 

tugas tersebut. Oleh karena itu menulis perlu diajarkan. 

Secara harafiah kegiatan menulis dapat diartikan sebagai 

kegiatan yang menggambarkan bahasa dengan lambang-lambang 

yang dapat dipahami. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Tarigan (dalam jurnal Sutrisno, 2010) yang mengatakan bahwa 

menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang 

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain dapatmembaca lambang-lambang 

grafik tersebut kalau mereka juga memahami bahasa dan 

gambaran grafik tersebut. 

Pendapat lain mengemukakan bahwa menulis merupakan 

suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau media (St Y,Slamet 

2008:104) Pesan disini yaitu berupa isi atau muatan yang 

terkandung dalam suatu tulisan, sedangkan tulisan merupakan 

sebuah simbol atau lambang bahwa yang dapat dilihat dan 

disepakati pemakainya. 

Pendapat lebih kompleks dikemukakan oleh Atmaja (2003: 

14) bahwa keterampilan menulis merupakan kemampuan 

sesorang dalam menerangkan pikiran dan gagasannya melalui 



20 
 

 
 

bahasa tulis secara jelas, runtut, mudah dibaca dan dapat 

dipahami oleh orang lain. 

b. Tujuan Menulis 

Setiap penulisan harus memiliki tujuan yang jelas dari tulisan 

yang akan ditulisnya. Tulisan merupakan alat komunikasi secara 

tidak langsung dari penulis kepada pembaca. Setiap penulis 

memiliki tujuan yang ingin disampaikan kepada pembacanya, 

maksud dari tujuan penulis adalah respon atau jawaban yang 

diharapkan oleh penulis kepada pembacanya. Pada prinsipnya 

menulis adalah menyampaikan pesan penulis kepada pembaca, 

sehingga pembaca memahami maksud yang dituangkan atau 

maksud yang disampaikan melalui tulisan tersebut. 

3. Menulis Teks Persuasi 

Persuasi berarti membujuk dan meyakinkan. Dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia menjelaskan persuasi adalah (1) bujukan halus, (2) 

ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan 

prospek yang meyakinkan dan, (3) himbauan, memberikan pengertian 

persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan meyakinkan 

seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara 

pada waktu ini atau pada waktu yang akan datang. (Keraf, 2007:118) 

Tujuan utamanya adalah agar pembaca melakukan apa yang 

diinginkan penulis. Persuasi juga dapat dimasukkan dalam 

pengambilan keputusan. Mereka yang menerima keyakinan tersebut 



21 
 

 
 

harus dapat meyakini bahwa keputusan yang diambil adalah benar, 

bijaksana, dan  dilaksanakan tanpa paksaan. Untuk meyakinkan 

pembaca tentang apa yang dia yakini, penulis harus menginspirasi 

kepercayaan pada pembaca. 

Dapat disimpulkan bahwa teks persuasi adalah suatu paragraf 

yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar 

melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalan 

paragraf. Teks ini disusun berdasarkan pemahaman atau asumsi 

bahwa setiap pandangan atau pendirian umat manusia dapat 

berubah-ubah. 

Menurut (Syamsuddin, 2009:23) ada beberapa ciri-ciri teks 

persuasi sebagai berikut :  

1) Harus menimbulkan kepercayaan pendengar atau pembacanya, 

2) Bertolak atas pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah,  

3) Harus menciptakan persesuaian melalui kepercayaan antara 

pembicara atau penulis dan yang diajak berbicara atau penulis,  

4) Harus menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan 

tujuan tercapai dan 

5) Harus ada fakta dan data secukupnya 

Bahasa dalam teks persuasive.Adapun bahasa teks persuasif 

adalah sebagai berikut: 

1) Menggunakan kalimat imperatif untuk mengajak, memberi saran, 

imbauan, atau pertimbangan. 
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2) Menggunakan kalimat definitif untuk menjelaskan objek. 

3) Menggunakan konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab-

akibat. 

4) Tujuan komunikasi teks persuasif adalah memberikan solusi 

terhadap suatu permasalahan dengan memberikan saran, ajakan, 

atau pertimbangan. 

4. Penguasaan Kosakata  

Menurut Chaer (2007: 8-12) pengertian kata dapat dilihat dari 

segi ortografi, segi fonologi, segi morfologi, segi sintaksis dan segi 

semantik. Dari segi ortografi kata diartikan deretan huruf-huruf tertentu 

yang diapit oleh dua spasi dan mempunyai satu arti. Dari segi kajian 

fonologi menyatakan bahwa kata adalah bentuk yang mempunyai 

susunan fonologi yang tetap atau stabil. Dari segi kajian morfologi 

kata adalah satuan terbesar dalam kajian morfologi yang terbentuk 

melalui salah satu proses pembentukan kata. Dalam pendekatan 

kajian sintaksis menyatakan bahwa kata adalah satuan terkecil dalam 

sintaksis yang mempunyai kemungkinan mobilitas dalam kalimat. 

Sedangkan dalam kajian semantik menyatakan bahwa setiap kata 

memiliki sebuah makna leksikal, yakni makna yang secara inheren 

ada pada kata itu. 

Menurut KBBI V Kosakata adalah perbendaharaan kata. 

Kosakata merupakan hal mendasar pada proses peningkatan aspek 

perkembangan bahasa seseorang. Semakin banyak kosakata yang 
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dimiliki seseorang maka akan banyak pula bahasa yang diungkapkan 

olehnya. (Chaer, 2011:131) menyatakan kosakata Bahasa Indonesia 

adalah semua kata yang terdapat dalam bahasa Indonesia. 

Menurut (Keraf, 2010:80) penguasaan kosakata adalah 

keseluruhan kata yang berada dalam ingatan seseorang, yang segera 

akan menimbulkan reaksi bila didengar atau dibaca. Reaksi bahasa 

adalah mengenal bentuk bahasa itu dengan segala konsekuensinya, 

yaitu memahami makna, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai 

dengan amanat kata itu. 

(Nurgiyantoro, 2011:338) menyatakan bahwa penguasaan 

kosakata merupakan kemampuan untuk memahami dan 

mempergunakan kata-kata. Kemampuan memahami kosakata terlihat 

dalam kegiatan menyimak dan membaca, sedangkan kemampuan 

mempergunakan kosakata tampak dalam kegiatan menulis dan 

berbicara. 

Penguasaan kosakata dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu penguasaan kosakata aktif dan penguasaan kosakata pasif. 

Penguasaan kosakata aktif digunakan untuk komunikasi yang bersifat 

mengeluarkan atau menyampaikan ide kepada orang lain. 

Penguasaan aktif dapat diukur melalui kata-kata aktif yang dimiliki 

seseorang. Kata-kata aktif merupakan kata-kata yang sering 

digunakan seseorang dalam berbicara dan menulis. Sedangkan 

penguasaan kosakata pasif digunakan untuk komunikasi yang bersifat 
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menerima (reseptif) seperti menyimak dan membaca (Keraf, 2010: 

80). 

(Djiwandono, 2011:126) mengemukakan bahwa penguasaan 

yang bersifat pasif-reseptif berupa pemahaman arti kata tanpa disertai 

kemampuan untuk menggunakan atas prakarsa sendiri atau hanya 

mengetahui arti sebuah kata ketika digunakan orang lain atau 

disediakan untuk sekedar dipilih. Sementara penguasaan aktif-

produktif yaitu kemampuan yang tidak sekedar pemahaman terhadap 

arti kata yang didengar atau dibaca melainkan secara nyata dan atas 

dasar prakarsa diri sendiri mampu menggunakan dalam wacana untuk 

mengungkapkan pikirannya. 

Penguasaan kosakata perlu untuk dikembangkan. Menurut 

(Tarigan, 2015:18) dengan mengembangkan penguasaan kosakata 

pada siswa akan dapat: (1) meningkatkan taraf kehidupan siswa, (2) 

meningkatkan taraf kemampuan mental pada siswa, (3) meningkatkan 

taraf perkembangan konseptual para siswa, (4) mempertajam proses 

berpikir kritis para siswa dan, (5) memperluas pandangan hidup para 

siswa. 

Tarigan (2015:2) mengemukakan kualitas keterampilan 

berbahasa seseorang bergantung kepada kuantitas dan kualitas 

kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya kosakata yang kita miliki, 

semakin besar pula kemungkinan kita terampil berbahasa. Kuantitas 

dan kualitas kosakata seorang siswa turut menentukan 
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keberhasilannya dalam kehidupan. Menurut Munirah & Hardian (2016 

78-87) kosakata memegang fungsi dan peranan yang sangat penting 

dalam keterampilan berbahasa.Kosakata dapat menambah ilmu 

bahasa seseorang sehingga pengetahuan yang dimiliki semakin luas. 

Nurgiyantoro (2014: 338) mengemukakan penguasaan kosakata 

dapat dibedakan ke dalam penguasaan yang bersifat reseptif dan 

produktif, yaitu kemampuan memahami kosakata terlihat dalam 

kegiatan membaca dan menyimak, sedangkan kemampuan 

mempergunakan kosakata tampak dalam kegiatan menulis dan 

berbicara.  

Penguasaan kosakata adalah pembendaharaan kata atau 

kekayaan kata yang dikuasai seseorang.  Penguasaan kosakata 

dalam jumlah yang memadai sangat diperlukan untuk melakukan 

kegiatan berkomunikasi dengan bahasa. Penguasaan kosakata yang 

lebih banyak memungkinkan kita untuk menerima dan menyampaikan 

informasi yang lebih luas dan kompleks (Nurgiyantoro, 2014: 282). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kosakata 

merupakan hal mendasar pada proses peningkatan aspek 

perkembangan bahasa seseorang. kualitas keterampilan berbahasa 

seseorang bergantung kepada kuantitas dan kualitas kosakata yang 

dimilikinya untuk mengemukakan pikiran dan rasa dalam berbagai 

ruang lingkup kehidupan seperti dalam kegiatan berbahasa. 
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Penguasaan kosakata dapat dibedakan ke dalam penguasaan yang 

bersifat reseptif dan produktif.  

Tes kosakata adalah tes yang dimaksudkan mengukur 

kompetensi peserta didik terhadap kosakata dalam bahasa tertentu 

baik yang bersifat reseptif maupun produktif. Adapun tes tentang 

penguasaan kosakata menurut (Tarigan, 2015:338) akan berkisar 

pada masalah: (1) pemilihan kosakata yang akan diujikan, (2) 

pemilihan bentuk dan cara pengujian khususnya yang menyangkut 

penyusunan tes sesuai tingkatan-tingkatan aspek kognitif tertentu. 

Indikator Tes Penguasaan Kosakata menurut Djiwandono (2011: 127) 

No Jenis 
Penguasaan 

Indikator 

1 Pasif / Reseptif 

Menunjukkan sesuai perintah 
Memilih kata yang sesuai dengan uraian maknanya 
Memilih sinonim 
Memilih Antonim 

2 Aktif Produktif 

Menunjukkan kata sesuai dengan uraian yang tersedia 
Menunjukkan sinonim kata yang tersedia 
Menunjukkan antonim kata yang tersedia 

Menjelaskan arti kata dengan kata-kata atau 
menggunakan kalimat. 

 
5. Struktur Kalimat  

Menurut KBBI V kalimat adalah (1) kesatuan ujar yang 

mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan (2) perkataan (3) 

satuan Bahasa yang secara relative berdirisendiri, mempunyai pola 

intonasi final dan secara actual ataupun potensial terdiri atas klausa. 

Kalimat menjadi hal penting dalam menyampaikan ide atau gagasan 
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kepada seseorang. Kalimat pun menjadi media si penyampaiyan 

sebuah informasi kepada seseorang. 

Kalimat merupakan “konstruksi sintaksis yang terbesar yang 

terdiri atas dua kata atau lebih”. Baik kalimat maupun kelompok kata 

yang menjadi unsur kalimat dapat dipandang sebagai suatu konstruksi 

(Alwi, 2010:320) Satuan-satuan yang membentuk konstruksi disebut 

konstituen. kalimat dasar adalah “kalimat yang terdiri atas satu klausa, 

unsur-unsurnya lengkap, susunan unsur-unsurnya menurut urutan 

paling umum, dan tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran” 

(Alwi, 2010:326) Setiap bentuk kata atau frasa yang menjadi 

konstituen kalimat termasuk dalam kategori kata atau frasa tertentu 

dan masing-masing mempunyai peran semantis pula.  

Pada kalimat ada lima fungsi sintaksis yang selalu digunakan 

untuk pemerian kalimat. Namun, dalam suatu kalimat tidak selalu 

kelima fungsi sintaksis itu terisi, tetapi paling tidak harus ada 

konstituen pengisi subjek dan predikat. 

Dilihat dari segi bentuknya, kalimat dapat dirumuskan sebagai 

konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kata atau 

lebih.Antara “kalimat” dan “kata” terdapat dua satuan sintaksis antara, 

yaitu “klausa” dan “frasa”.Klausa merupakan satuan sintaksis yang 

terdiri atas dua kata, atau lebih, yang mengandung unsur 

predikasi.Sedangkan frasa adalah satuan sintaksis yang terdiri atas 

dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikasi. 
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Menurut alwi (Sulastra 2014:247-248)  yang dimaksud dengan 

kalimat dasar adalah kalimat yang (i) terdiri atas satu klausa, (ii) 

unsur-unsurnya lengkap, (iii) susunan unsur-unsurnya menurut urutan 

yang paling umum, dan (iv) tidak mengandung pertanyaan atau 

pengingkaran. Dengan kata lain, kalimat dasar di sini identik dengan 

kalimat tunggal deklaratif afirmatif yang urutan unsur-unsurnya paling 

lazim. Berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, kalimat dasar dapat 

dibedakan ke dalam enam tipe yaitu: 

Fungsi 
Tipe 

 
S P O Pel Ket 

S-P Saya Mahasiswa    

S-P-O Rini Mendapat Hadiah   

S-P-Pel Pancasila Adalah  Dasar negera 
kita  

S-P-Ket Itu Terjadi   Tadi malam 

S-P-O-Pel Dia Mengirimi Kami Hadiah  

S-P-O-Ket Beliau Memberi Kami  Rasa aman 

 

Pada struktur kalimat dasar, di antara kalimat dan kata, biasanya 

ada satuan-antara yang berupa kelompok kata. Kelompok kata yang 

menjadi salah satu unsur pembentuk kalimat ini dikenal dengan 

sebutan frasa. Dalam bahasa Indonesia dikenal lima buah frasa yang 

lazim menjadi unsur pembentuk kalimat. Kelima buah frasa ini, antara 

lain yaitu : frasa verbal, frasa nominal, frasa, pronominal, frasa 

adjektival, dan frasa numeralia. 
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Menurut (Putrayasa, 2012) jenis kalimat dibagi menjadi 

beberapa, yakni: 

1) Jenis Kalimat Berdasarkan Isinya 

a) Kalimat Berita 

Kalimat berita sering juga disebut kalimat pernyataan, 

yaitu kalimat yang dibentuk untuk menyiarkan informasi tanpa 

mengharapkan response tertentu (cook, dalam Putrayasa: 

2012). Kalimat berita mengandung makna memberitakan 

sesuatu tentang peristiwa atau kejadian.Adapun contoh dari 

kalimat berita ialah (a) Rektoritudi periksa, (b) Korban positif 

covid-19 itu diisolasi di Hotel. 

b) Kalimat Tanya 

Kridalaksana (dalam Putrayasa: 2012) menyebut kalimat 

Tanya dengan istilah kalimat interogatif, yakni kalimat yang 

mengandung intonasi interogatif; dalam ragam tulis biasanya 

diberi tanda tanya (?). Kalimat Tanya mengandung tentang 

pertanyaan.Kalimat Tanya dibentuk untuk memancing agar 

direspon berupa sebuah jawaban. Kalimat tali mattanya ini 

dapat diketaui dengan adanya kata Tanya seperti apa, siapa, 

kapan, mengapa, di mana dan bagaimana ataupun partikel 

Tanya sepertikah. Adapun contoh dari kalimat Tanya ialah (a) 

apakah Rektor Unismuh sudah diganti ?, (b) kapan wabah 
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covid-19 itu muncul ?. (c) siapakah yang tidakingin lulus dalam 

ujian ? 

c) Kalimat Perintah 

 Cook (dalam Putrayasa: 2012) mengatakan bahwa 

kalimat perintah adalah kalimat yang dibentuk untuk 

memancing responsi yang berupa tindakan atau perbuatan. 

Kalimat perintah mengandung isi mengarahkan orang lain 

untuk melakukan suatu yang dikehendaki. Kalimat perintah 

ditandai seperti kata jangan atau partikel seru seperti 

lah.Adapun contoh dari kalimat perintahia lah (a) jangan 

dorong pinto itu! (2) cucilah oleh kamu motor yang kotorini! 

2) Jenis Kalimat Berdasarkan Jumlah Klausanya 

Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dapat dibedakan 

atas tiga bagian besar yakni kalimat tunggal, kalimat bersusun, 

dan kalimat majemuk (Cook dkk., dalam Putrayasa: 2012). 

Adapun ketiga jenis tersebut dieksplanisakan sebagai berikut. 

a) Kalimat Tunggal 

Putrayasa (2016: 26) mengemukakan kalimat tunggal 

adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu 

konstituen  SP. Jadi, unsur inti kalimat tunggal ialah subjek 

dan predikat (Rusyana dan Samsuri, dalam Putrayasa: 2014). 

Di samping itu, tidak menutup kemungkinan adanya keterang 
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seperti tempat, waktu, dan alat, Adapun contohnya ialah (a) 

Bahtiar pulang, (b) mereka belajar di Masjid. 

b) Kalimat Bersusun 

Kalimat bersusun adalah kalimat yang terdiri atas klausa 

bebas dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat (cook, 

dalam Putrayasa: 2012). Adapun contohnya (a) Jusman 

marah kalau dia cepat pulang, (b) Nisa juara satu di kelas 

karena ia pintar. 

c) Kalimat Majemuk 

Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 

beberapa klausa bebas (cook, dalam Putrayasa: 2012). 

Kalimat majemuk adalah penggabungan dua kalimat tunggal 

atau lebih, sehingga kalimat yang baru ini mengandung dua 

pola kalimat atau lebih.Adapun contohnya ialah (a) lelaki itu 

sedang menyisir rambutnya, (b) budi membuat barang rusak. 

3) Jenis Kalimat Berdasarkan Predikat yang Membentuknya 

Menurut Putrayasa (2012) Berdasarkan predikat yang 

membentuknya, kalimat secara umum dapat dibedakan menjadi 

dua yakni kalimat verbal dan kalimat nominal.Kalimat verba ialah 

kalimat yang predikatnya kata kerja.Kalimat yang berpredikat kata 

kerja ini dibedakan atas (1) kalimat berpredikat kata kerja tak 

transitif (), (2) kalimat berpredikat kata kerja semi transtif, dan (3) 

kalimat berpredikat kata kerja transitif.Adapun kalimat nominal 
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ialah kalimat yang predikatnya dibentuk denga selain kata kerja. 

Selain dari kata kerja meliputi (1) nomina atau benda, (2) adjektiva 

atau sifat, (3) Numeralia atau bilangan, dan (4) preposisi atau kata 

depan.  

4) Jenis Kalimat Berdasarkan Sifat Hubungan Aktor-Aksi 

Berdasarkan sifat hubungan aktor-aksinya, kalimat dapat 

dibedakan menjadi: (a) kalimat aktif, (b) kalimat pasif, (c) kalimat  

medial, dan (d) kalimat resiprokal (Cook, dalam Putrayasa: 

2012).  

5) Jenis Kalimat Berdasarkan Struktur Internal Klausa Utama 

Berdasarkan struktur internal klausa utamanya, kalimat 

dapat dibedakan menjadi kalimat sempurna dan kalimat 

taksempurna (cook, dalam Putarayasa: 2012). Kalimat sempurna 

bisa juga disebut dengan mayor dan kalimat taksempurna bisa 

juga disebut kalimat minor. Sementara itu, (Kridalaksana, dalam 

Putrayasa: 2012) mengatakan bahwa berdasarkan struktur 

internal klausa utamanya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat 

lengkap dan kalimat tak lengkap.  

6) Jenis Kalimat Berdasarkan Ada Tidaknya Perubahan dalam 

Pengucapan 

Berdasarkan ada tidaknya perubahan dalam pengucapan, 

kalimat dibedakan atas dua bagian, yaitu kalimat langsung dan 

kalimat tak langsung.Kalimat langsung merupakan kalimat yang 
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diucapkan oleh sipembicara sedangkan kalimat tak langsung 

hanya memiliki satu struktur saja. 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dibuat untuk memudahan peneliti melakukan 

penelitian yang akan dilaksanakan, serta membatasi masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dilakuakan agar peneliti tidak 

menjurus ke hal yang lebih luas.  

Berdasarkan uraian dan tinjauan pustaka di atas, berikut ini akan 

diuraikan kerangka pikir sebagai landasan dalam membahas masalah dan 

untuk mengarahkan penenliti dalam  mengumpulkan data, mengolah data, 

dan memecahkan masalah. Adapun landasan berpikir dan kerangka pikir  

yang dimaksud yaitu penguasaan kosakata dan struktur kalimat terhadap 

keterampilan menulis teks persuasi siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Pallangga Kab Gowa.  

Pada penelitian ini dimulai dari kurikulum 2013. Dalam kurikulum 

2013 siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inofatif, cepat dan tanggap. 

Selain itu kurikulum 2013 melatih siswa untuk menumbuhkan keberanian 

dalam dirinya. Siswa akan dilatih kemampuan berlogika dalam 

memecahkan suatu permasalahan.  

Pembelajaran bahasa Indonesia yang didalamnya terdapat empat 

keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan menyimak, 

keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, dan keterampilan 

menulis. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus untuk mengkaji 
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tentang keterampilan menulis karena didalam menulis semua unsur 

keterampilan berbahasa dikonsentrasikan secara penuh agar mendapat 

hasil yang maksimal. Untuk lebih menspesifikkan lagi, maka peneliti 

mengonsentrasikan penilaian keterampilan menulis ke teks persuasi 

karena teks persuasi merupakan salah satu teks yang di anggap cukup 

kompleks dari teks yang lain.   

Di dalam menulis, penguasaan kalimat siswa bisa jadi lahir dari 

kosakata yang cukup banyak dan bisa jadi keterampilan berbahasa siswa 

ditunjang oleh penguasaan kalimat dan kosakata yang dimiliki siswa. 

Namun demikian perlu dibuktikan hubungan tersebut melalui penelitian 

yang representatif.  

Pada penelitian ini dilaksanakan dua kali tes yaitu tes yang diberikan 

sebelum perlakuan atau sering disebut pretest dan tes yang diberikan 

setelah adanya perlakuan atau disebut dengan posttest. Dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh penguasaan kosakata dan penguasaan 

struktur kalimat terhadap keterampilan menulis teks persuasi siswa. Agar 

lebih jelas dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut. 
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C. Hipotetsis 

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka hipotesis 

yang diajukan  ialah sebagai berikut : 

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak ada pengaruh yang signifikan anatara penguasaan kosakata 

terhadap keterampilan menulis teks persuasi siswa. 

b. Tidak ada pengaruh yang signifikan anatara penguasaan kalimat 

terhadap keterampilan menulis teks persuasi siswa. 

2. Hipotesis Alternatif (H1) 

a. Ada pengaruhyang signifikan anatara penguasaan kosakata 

terhadap keterampilan menulis teks persuasi siswa. 

b. Ada pengaruh yang signifikan anatara penguasaan kalimat 

terhadap keterampilan menulis teks persuasi siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

1. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

one group pretest-posttest design  yaitu kegiatan penelitian yang 

memberikan tes awal (pretest) sebelum dberikan perlakuan dan setelah 

diberikan perlakuan barulah memberikan tes akhir (posttest). Arikunto 

(2010:124). 

Setelah melihat pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan. 

Penggunaan desain  ini disesuaikan dengan tujuan yang hendak 

dicapai, yaitu untuk mengetahui pengaruh penguasaan kosakata dan 

struktur kalimat terhadap keterampilan menulis teks persuasi siswa.  

2. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

penguasaan kosakata dan pengaruh struktur kalimat terhadap 

keterampilan menulis teks persuasi siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Pallangga Kabupaten Gowa. 

Metode eksperimen yaitu metode yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain atau menguji bagaimana 

37 



38 
 

 
 

hubungan sebab akibat antara variabel yang satu dengan variabel yang 

lainnya.  

B. Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa 

yang beralamatkan di jalan Baso Daeng Mangawing Poros Paku Desa 

Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan 

pada bulan April sampai Juni atau bertepatan dengan semester genap 

tahun pelajaran 2021-2022 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

SMPN 5 Pallangga. 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian  

Nama Sekolah Kelas Jumlah Siswa Total 

SMPN 5 Pallangga 

VIII. A 30 

233 

VIII. B 34 
VIII. C 33 
VIII. D 34 
VIII.E 34 

VIII.F 33 
VIII.G 34 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Agar sampel yang diambil resepresentatif, maka diperlukan teknik 
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pengambilan sampel. Penentuan sampel perlu dilakukan dengan cara 

yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang 

benar, sehingga kesimpulan yang diambill dapat dipecaya.  Suharsimi 

Arikunto (Hikamwan 2013:46) 

Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil seua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

jumlah subjeknya lebih dari 100 maka diambil 10-15% atau lebih.  

Anggota polupasi dalam penelitian ini adalah 233 orang siswa 

dari 7 kelas yang ada di kelas VIII SMP Negeri 5 Pallangga Kab. Gowa. 

Tahun Ajaran 2021-2022. Maka peneliti menentukan sampel sebesar 

13% dari 233 siswa, yaitu 13% X 233 = 30 siswa. 

Selanjutnya suharsimi Arikunto (Hikmawan 2013: 46-47) 

menyatakan bahwa teknik sampling acak (random sampling) digunakan 

oleh peneliti apabila populasi dari sampel yang diambil merupakan 

populasi homogen yang hanya mengandung satu ciri. Dengan demikian 

sampel yang dikehendaki dapat diambil secara acak.  

Teknik sampling acak digunakan untuk mendapat sampel 

berdasarkan banyaknya anggota dari tiap kelas. Dalam penelitian ini 

menggunakan cara sampel proporsional acak sederhana dengan cara 

diundi tanpa pengembalian. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 7 

(tujuh) kelas, lalu dari tiap kelas tersebut akan dicari sampel-nya. 

Sampel tiap kelas akan diundi dengan nomor, nomor yang terambil 

maka individu itu menjadi sampel dari kelasnya. Jumlah sampel tiap  
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diambil meurut proporsi dari anggota siswa tiap kelas dengan jumlah 

populasi dikalikan jumlah sampel dari populasi, dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Sampel Tiap Kelas = Jumlah Anggota Kelas  X Jumlah Sampel 
        Jumlah Populasi  

Jadi banyaknya sampel yang akan diambil dalam penelitian ini 

adalah 30 orang siswa.  

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengumpulkan data keterampilan menulis siswa sebagai berikut : 

1. Penguasaan Kosakata  

Indikator Tes Penguasaan Kosakata menurut Djiwandono (2011: 

127) 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Penilaian Penguasaan Kosakata 

No Jenis Penguasaan Indikator 

1 Pasif/Reseptif 

Menunjukkan sesuai 
perintah 
Memilih kata yang sesuai 
dengan uraian 
Memilih sinonim 
Memilih antonim 

2 Aktif Produktif 

Menun jukkan kata sesuai 
dengan uraian 
Menunjukkan sinonim kata 
yang tersedia 
Menunjukkan antonim kata 
yan tersedia 
Menunjukkan arti dari kata-
kata atau kalimat  

Berdasarkan uraian tentang tes kosakata sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam tes kosakata ini dipilih menggunakan 

kosakata pasif karena tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan 



41 
 

 
 

membaca yang bersifat reseptif. Penguasaan kosakata yang akan 

digunakan dalam tes ini adalah penguasaan kosakata pasif yaitu 

berupa pemahaman arti kata tanpa disertai kemampuan untuk 

menggunakan. Tes penguasaan kosakata yang digunakan berbentuk 

obyektif atau dengan memilih jawaban dalam bentuk pilihan ganda 

dengan 4 pilihan jawaban. Adapun Indikator yang akan digunakan 

dalam tes penguasaan kosakata adalah: (1) menunjukkan kata sesuai 

dengan perintah, (2) memilih kata yang sesuai dengan uraian 

maknanya, (3) memilih sinonim, (4) memilih antonim. 

2. Penguasaan Struktur Kalimat 

Indikator Tes Pola umum struktur kalimat Hasan Alwi,2010:329 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Penilaian Penguasaan Struktur Kalimat 

No. Pola Struktur Kalimat 
1 S-P 
2 S-P-O 
3 S-P-PEL 
4 S-P-KET 
5 S-P-O-PEL 
6 S-P-O-KET 
7 P-S  
8 K-S-P 
9 S-K-P 
10 K-S-P-O 
11 S-K-P-O 
12 S-P-Pel-Ket 
13 K-S-P-Pel-Ket 

 

 

 

3. Penguasaan Keterampilan Menulis Teks Persuasi 
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Tes tertulis yang dimaksud adalah dengan memberikan 

tugas kepada siswa untuk menulis teks persuasif . Adapun skor 

mentah, ditetapkan berdasarkan aspek dan pekerjaan siswa. Skor 

maksimal hasil tes adalah 100 dengan kriteria penilaian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Penilaian Keterampilan Menulis Persuasif 

No. Unsur yang Dinilai Skor Maksimum 

1 Kesesuaian isi 30 

2 Ketepatan kata 25 

3 Ketepatan kalimat 25 

4 Tata bahasa 10 

5 Ejaan  10 

Jumlah 100 

Sumber: Mona Sylviana, 2015:45) 

Berdasarkan tabel di atas penilaian keterampilan menulis persuasi 

terdapat lima unsur yang dinilai. Pertama, kesesuaian isi yang 

dikemukakan. Kedua, ketepatan dalam pemilihan kata. Ketiga, ketepatan 

kalimat. Keempat, tata bahasa dan yang kelima, ejaan. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan ruprik penilaian pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.4 Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Persuasi 

Unsur yang 

dinilai 
Keterangan Skor Kriteria 

Isi 

Isi cerita menarik, mudah 

dipahami, dan sesuai dengan 

judul/ topik permasalahan. 

27-30 
Sangat 

baik 

Isi cerita cukup menarik, mudah 

dipahami, dan sesuai dengan 

judul/ topikpermasalahan. 

22-26 Baik 

Isi cerita kurang menarik, sulit 

dipahami dan kurang sesuai 

dengan judul/ topik permasalahan. 

17-21 Cukup 

Isi cerita tidak menarik, sulit 

dipahami, dan tidak sesuai dengan 

judul/ topik permasalahan. 

13-16 Kurang 

Ketepatan kata 

Pilihan kata luas, ungkapan tepat, 

pembentukan kata sesuai. 
21-25 

Sangat 

baik 

Pilihan kata cukup luas, ungkapan 

tepat, pembentukan kata kadang- 

kadang kurang sesuai. 

15-20 Baik 

Pilihan kata terbatas, ungkapan 

tidak jelas, pembentukan kata 

kurang sesuai. 

10-14 Cukup 

Pilihan kata asal-asalan, ungkapan 

tidak jelas, pembentukan kata tidak 

sesuai. 

7-9 Kurang 

Ketepatan 

kalimat 

Kalimat efektif 
21-25 

Sangat 

baik 

Kalimat kurang efektif tetapi makna 

sesuai 
15-20 Baik 
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Kalimat kurang efektif dan makna 

kurang jelas 
10-14 Cukup 

Kalimat tidak efektif, makna 

membingungkan, dan tidak jelas 
7-9 Kurang 

Tata Bahasa 

Tata bahasa kompleks, bentuk 

kebahasaan tepat. 
9-10 

Sangat 

baik 

Tata bahasa sederhana, hanya 

terjadi sedikit kesalahan 

penggunaan bentuk kebahasaan. 

6-8 Baik 

Tata bahasa kurang komunikatif 

dan terdapat banyak kesalahan 
3-5 Cukup 

Tata bahasa tidak komunikatif dan 

terdapat banyak kesalahan 
1-2 Kurang 

Ejaan 

Ejaan sesuai 9-10 
Sangat 

baik 

Ejaan sesuai hanya terdapat 

sedikit kesalahan 
6-8 Baik 

Ejaan sering terjadi kesalahan dan 

makna membingungkan. 
3-5 Cukup 

Ejaan terdapat banyak kesalahan 

dan tidak sesuai aturan 
1-2 Kurang 

Jumlah 100  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah  

1. Teknik Tes  

Teknik tes yang digunakan utnuk mengetes penguasaan  

kosakata dan penguasaan struktur kalimat serta keterampilan 
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menulis persuasi siswa yang dilakukan masing-masing dua kali, 

yaitu sebelum perlakuan atau pretes dan setelah perlakuan 

atau posttest. Penggunaan pretes dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui keterampilan menulis siswa 

sebelum diberi perlakuan.  Posttest juga dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh yang sigfinifikan dalam 

kemampuan menulis. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah 

suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka 

dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi, RPP. Hasil kerja  

siswa, dan hasil uji hipotesis.  

F. Variabel dan Definisi Operasional penelitian  

1. Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga variabel. Ketiga variable tersebut 

diteliti dengan dua tahap, yakni: Melakukan pengetesan terhadap 

penguasaan koskata dan penguasaan struktur kalimat serta 

pengetesan keterampilan menulis siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Pallangga Kabupaten Gowa. Hasil pengetesan dianalisis sesuai 
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prosedur yang telah ditetapkan dengan desain analisis data yakni, 

penguasaan kosakata variable siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Pallangga Kabupaten Gowa diberisimbol (X1), penguasaan struktur 

kalimat siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa 

(X2), dan keterampilan menulis teks persuasi pada  siswakelas VIII 

SMP Negeri 5 Pallangga Kabupaten Gowa (Y).  

Variabel terbagi atas dua yakni variable bebas dan variable 

terikat.Dalam penelitian ini digunakan dua variable bebas dan satu 

variable terikat.Untuk lebih memperjelas variable tersebut maka 

digambarkan bagan di bawah ini. 

Gambar 3.1. Variabel (X1),  (X2) dan (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 

a. Penguasaan Kosakata (X1) 

b. Penguasaan Struktur Kalimat (X2)  

c. Keterampilan Menulis Teks Persuasi (Y) 

Penguasaan Struktur Kalimat (X2)  Penguasaan Kosakata (X1) 
 

Keterampilan Menulis Teks Persuasi 
(Y) 

 1 2 

3 
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2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi oprasional variabel adalah uraian atau penjelasan 

tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur 

pada variable bersangkutan. Untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalah pahaman pada saat pengumpulan data atau pada saat 

pengukuran variabel, maka variable penelitian harus didefinisi secara 

operasional. 

a. Penguasaan kosakata (X1) adalah kemampuan seseorang untuk 

menguasai, memahami, dan menggunakan kata secara tepat 

dalam proses menulis dengan melihat konteksketerampilan 

menulis. 

b. Penguasaan kalimat (X2) adalah kemampuan memahami, 

menyusun, dan menggunakan kalimat berdasarkan kaidah-kaidah 

yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki 

setiap kalimat (subjek dan predikat), memerhatikan ejaan yang 

disempurnakan, memilih kata (diksi) yang tepat dalam kalimat 

lengkap dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh 

pendengar. 

c. Keterampilan menulis teks persuasi (Y) Persuasi berarti 

membujuk dan meyakinkan. Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia (2005) menjelaskan persuasi adalah (1) bujukan halus, 

(2) ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan 

dan prospek yang meyakinkan dan, (3) himbauan, (Keraf, 2007: 
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118) memberikan pengertian persuasi adalah suatu seni verbal 

yang bertujuan meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu 

yang dikehendaki pembicara pada waktu ini atau pada waktu yang 

akan datang. (Keraf, 2007: 118) 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Analisis Stratistik Deskriptif  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan analisis statik deskriptif. Adapun langkah-

langkah menganalisis data tersebut sebagai berikut: 

a. Membuat tabulasi skor ideal kemampuan siswa. 

b. Menghitung persentase kemampuan tiap siswa dengan 

menggunakan SPSS 26 for Windows. 

c. Menghitung nilai rata-rata yang diperoleh siswa dengan 

menggunakan SPSS 26 for Windows. 

d. Menyusun distribusi frekuensi, persentase, serta kategori 

ketuntasan  hasil dalam pembelajaran menulis teks persuasif 

dengan memeperhatikan penguasaan kosakata dan struktur 

kalimat. 
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Tabel 3.5  Klasifikasi Tingkat Kemampuan Siswa dalam Menulis Teks 
Persuasif dengan Memerhatikan Penguasaan Kosakata dan 
Struktur Kalimat Terhadap Keterampilan Menulis Siswa 
Kelas VIII SMPN 5 Pallangga” 

 

Interval nilai Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

Nilai ≥ 75 – 100   Mampu  

Nilai 0 - <75 ke bawah   Tidak Mampu  

e. Tolok ukur kemampuan siswa ditetapkan berdasarkan ketentuan 

sekolah. Kemampuan menulis teks persuasif dengan memerhatikan 

pengusaan kosakata dan struktur kalimat yang dikaitkan dengan 

ketuntasan siswa. Adapun Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

digunakan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VIII 

SMPN 5 Pallangga adalah nilai 75 dengan ketuntasan klasikal 85%. 

Sampel dianggap tuntas belajar apabila memperoleh skor minimal 

75 dari skor ideal 100, sedangkan ketuntasan klasikal jika 

mencapai minimal 85 % siswa dinyatakan tuntas dalam 

pembelajaran keterampilan menulis teks persuasi dengan 

memerhatikan penggunaan kosakata dan struktur kalimat. 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian dengan menggunakan uji-t. Namun, sebelum dilakukan 

pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan 

homogenitas dengan menggunakan SPSS versi 26  for Windows. 
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Nurgiyantoro, dkk (2009) memberikan persyaratan bahwa data 

hasil pengukuran yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik 

statistik harus memenuhi persyaratan normalitas dan homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan suatu 

data sehingga mengetahui teknik statistik yang akan digunakan 

unttuk analisis data lebih lanjut. Dalam hal ini uji normalitas 

digunakan uji Shapiro-Wilk dengan metode Lilifors menggunakan 

software SPSS versi 26  for Windows. Dengan taraf kepercayaan 

95% dengan taraf kesalahan 0,05. Untuk mengetahui data normal 

atau tidak maka dapat dilihat nilai signifikasi dari output SPSS, data 

akan berdistribusi normal jika nilai sig. > 0,05. Namun, dapat 

dilakukan juga dengan memakai rumus dari uji Z, yaitu: 

1) Bilangan baku 

Zi = 
   

  
 

2) Untuk mencar F(Zi) 

F(Zi) = Zi + 0,5 

3) S(Zi) = 
    

 
 

4)    = [F(Zi)- S(Zi)] 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa data 

bersasal dari varian yang sama. Dalam penelitian untuk uji 

homogenitas menggunakan software SPSS versi 26  for Windows, yaitu 
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dengan melihat nilai signifikasi pada output SPSS apabila nilai sig. 

>0,05 maka data berasal dari varian yang sama dan nilai sig. < 0,05 

maka data bukan berasal dari varian yang sama. Namun, dapat juga 

menggunakan dengan rumus yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2004:198): 

F= 
                 

                 
  

c. Uji Hipotesis 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besar pengaruh 

sebelum dan sesudah penggunaan  media sosial facebook terhadap 

kemampuan menulis narasi siswa. Dalam penelitian ini,  peneliti 

menggunakan analisis menggunakan SPSS versi 26  for Windows. 

Dalam uji t- ini menggunakan taraf kesalahan 5% (0,05) dengan taraf 

kepercayaan 95% (0,95). Untuk mengetahui pengaruh penguasaan 

kosakata dan penguasaan struktur kalimat terhadap keterampilan 

menulis teks persuasi siswa,  dapat dilihat pada tabel Independen 

Sample Test pada SPSS nilai signifikasi yang muncul. Jika nilai sig > 

0,05 maka berpengaruh, sebaliknya jika sig < 0,05 maka tidak 

berpengaruh.  

Untuk melihat signifikansi atau tidak pengaruh variabel bebas 

kepada variabel terikat dapat juga dipakai pengujian “t” sesuai yang 

dikemukakan oleh Sudijono (2014:324): 

        = 
     

√
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga variabel, yaitu variabel penguasaan 

kosakata dan penguasaan struktur kalimatsebagai variabel bebas 

serta keterampilan menulis teks persuasi teks persuasif sebagai 

variabel terikat. Pengukuran penguasaan kosakata dan penguasaan 

struktur kalimat diukur melalui teknik tes dengan memberikan masing-

masing butir soal yaitu untuk penguasaan kosakata 20 butir soal dan 

untuk struktur kalimat 25 butir soal kepada 30 responden dalam 

bentuk pilihan ganda. Jawaban dari hasil tes tersebut digunakan 

sebagai ukuran untuk menentukan nilai dari variabel penguasaan 

kosakata dan penguasaan struktur kalimat.. 

Untuk menentukan nilai dari variabel keterampilan menulis teks 

persuasi dilakukan tes tertulis yang berupa karangan 

sederhana.Model penilaian untuk tes keterampilan menulis teks 

persuasi mengacu pada model penilaian tugas menulis dari 

Nurgiyantoro, dengan bobot skor maksimum 100.Setelah ketiga 

variabel tersebut terukur, maka dapat digunakan untuk menjawab 

tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahuipengaruh antara 

penguasaan kosakata dan penguasaan struktur kalimat terhadap 

keterampilan menulis teks persuasi teks persuasif pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 5 Pallangga. Pada deskripsi data berikut ini disajikan 
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informasi data meliputi range statistik, mean, median, modus, 

standard deviation, dan variance statistik masing-masing variabel. 

1. Penguasaan Kosakata pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

a. Kegiatan Pretest Penguasaan Kosakata 

Tabel 4.1.Distribusi Frekuensi dan Presentase Data Tes 
Penguasaan Kosakata pada siswa kelas VIII SMPN 5 
Pallangga  
 

Hasil Penguasaan Kosakata 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

50 2 6.5 6.7 6.7 
55 1 3.2 3.3 10.0 
60 5 16.1 16.7 26.7 
65 2 6.5 6.7 33.3 
70 7 22.6 23.3 56.7 
75 6 19.4 20.0 76.7 
80 3 9.7 10.0 86.7 
85 4 12.9 13.3 100.0 

Total 30 96.8 100.0  
Missing System 1 3.2   

Total 31 100.0   
 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa analisis data hasil tes penguasaan 

kosakata diukur dengan memberikan sejumlah soal kepada 30 siswa 

dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Dari hasil 

pengumpulan data yang telah dilakukan diperoleh diperoleh gambaran 

bahwa dari semua sampel tidak ada satupun yang memeroleh nilai 100 

skor tertinggi untuk penguasaan kosakata adalah 85 diperoleh 4 siswa 

(13,33%) dan skor terendah adalah 50 diperoleh 2 siswa (6,66%).  

Berikut ini akan diuraikan secara rinci perolehan nilai yang dicapai 

oleh siswa dalam tes penguasaan kosakata. Sampel yang memeroleh 

skor 85 sebanyak 4 siswa  (13,33%); sampel yang memeroleh skor 80 
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sebanyak 3 siswa (10%); sampel yang memeroleh skor 75 sebanyak 6 

siswa (20%); sampel yang memeroleh skor 70 sebanyak 7 siswa 

(23,33%); sampel yang memeroleh skor 65 sebanyak 2 siswa (6,66%); 

sampel yang memeroleh skor 60 sebanyak 5 siswa (16,66%); sampel 

yang memeroleh skor 55 sebanyak 1 siswa (3,3%); dan sampel yang 

memeroleh skor 50 sebanyak 2 siswa (6,66%);  

Apabila data hasil tes penguasaan kosakata pada siswa kelas VIII 

SMPN 5 Pallangga diilustrasikan ke dalam grafik frekuensi tampak seperti 

gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.1 Grafik Frekuensi penguasaan kosakata pada siswa 
kelas VIII SMPN 25 Pallangga 

Histogram di atas menunjukkan bahwa data penguasaan kosakata 

peserta didik paling banyak terletak pada interval 70 dengan frekuensi 7 

siswa atau sebanyak 23,33% dan paling sedikit data terletak pada interval 

55 dengan frekuensi sebanyak 1 siswa atau sebanyak 3,33%. Dari hasil 

perhitungan statistik deskripsi yang menggunakan bantuan komputer 

program SPSS versi 26 dengan pengukuran kecenderungan data ideal 
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(M+SDi), diperoleh skor maksimal sebesar 85 dan skor minimal sebesar 

50. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, hasil tes penguasaan 

kosakata pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga diperoleh karakteristik 

dan distribusi nilai hasil tes penguasaan kosakata. Karakteristik dan 

distibusi nilai hasil tes penggunaan kosakata dan struktur kalimat terhadap 

keterampilan menulis teks persuasi yang diperoleh siswa ditunjukkan 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.2. Karakteristik dan Distribusi Nilai Hasil penguasaan 
Kosakata Pada Siswa Kelas VIII SMPN 5 Pallangga 
 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error Statistic Statistic 

Penguasaan 
Kosakata 30 35 50 85 70.17 1.833 10.042 100.833 

Valid N (listwise) 30        

 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai tertinggi hasil tes penguasaan  

kosakata pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga yang diperoleh siswa 

adalah 85. Selanjutnya, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 50; 

nilai rata-rata adalah 70,17; standar deviasi adalah 10,04; variance 

statistik adalah 100,83 

Berdasarkan karakteristik nilai hasil tes penguasaan kosakata pada 

siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga, dinyatakan klasifikasi penguasaan 

kosakata siswa ditunjukkan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.3.Klasifikasi Penguasaan Kosakata siswa kelas VIII 
SMPN 5 Pallangga 
 

No. Kategori Frekuensi Persentase Tingkat Penguasaan 
1 91-100 - - Sangat Tinggi 
2 76-90 7 23,33% Tinggi 
3 61-75 15 50% Sedang 
4 51-60 6 20% Rendah 
5  50 2 16,66% Sangat Rendah 
Jumlah 30 100  

 
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tidak ada siswa memeroleh nilai pada 

kategori kemampuan sangat tinggi. Selanjutnya, siswa yang memeroleh 

nilai pada kategori kemampuan tinggi sebanyak 7 siswa (23,33%); siswa 

yang memeroleh nilai pada kategori sedang sebanyak 15 siswa (50%); 

siswa yang memeroleh nilai pada kategori rendah sebanyak 6 siswa 

(20%);dan  siswa yang memeroleh nilai pada kategori sanggat rendah 

sebanyak 2 siswa (16,66%);. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kemampuan penguasaan kosakata pada siswa kelas VIII SMPN 5 

Pallangga dikategorikan sedang . 

Nilai siswa tersebut dikonversikan pada klasifikasi tingkat ketuntasan 

pembelajaran penguasaan kosakata pada siswa kelas VIII SMPN 5 

Pallangga. 
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b. Kegiatan Posttest Penguasaan Kosakata 

Tabel 4.4.Distribusi Frekuensi dan Presentase Data Posttest 
Penguasaan Kosakata pada siswa kelas VIII SMPN 5 
Pallangga  

 

Penguasaan Kosakata 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 75 6 20,0 20,0 20,0 

80 10 33,3 33,3 53,3 

85 7 23,3 23,3 76,7 

90 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
4.4 menunjukkan bahwa analisis data hasil Posttest  penguasaan 

kosakata diukur dengan memberikan sejumlah soal kepada 30 siswa 

dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Dari hasil 

pengumpulan data yang telah dilakukan diperoleh diperoleh gambaran 

bahwa dari semua sampel tidak ada satupun yang memeroleh nilai 100 

skor tertinggi untuk penguasaan kosakata adalah 90 diperoleh 7 siswa 

(23,3%) dan skor terendah adalah 75 diperoleh 6 siswa (20,0%).  

Berikut ini akan diuraikan secara rinci perolehan nilai yang dicapai 

oleh siswa dalam tes penguasaan kosakata. Sampel yang memeroleh 

skor  90 sebanyak 7 siswa  (23,3%); sampel yang memeroleh skor 85 

sebanyak 7 siswa (23,3%); sampel yang memeroleh skor 80 sebanyak 10 

siswa (33,3%); sampel yang memeroleh skor 75 sebanyak 6 siswa 

(20,0%). 
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Apabila data hasil tes penguasaan kosakata pada siswa kelas VIII 

SMPN 5 Pallangga diilustrasikan ke dalam grafik frekuensi tampak seperti 

gambar berikut ini. 

 
 

 
Gambar 4.2 Grafik Frekuensi posttest penguasaan kosakata 

pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga 
 

Histogram di atas menunjukkan bahwa data penguasaan kosakata 

peserta didik paling banyak terletak pada interval 80 dengan frekuensi 10 

siswa atau sebanyak 33,33% dan paling sedikit data terletak pada interval 

75 dengan frekuensi sebanyak 6 siswa atau sebanyak 20%. Dari hasil 

perhitungan statistik deskripsi yang menggunakan bantuan komputer 

program SPSS versi 26 dengan pengukuran kecenderungan data ideal 

(M+SDi), diperoleh skor maksimal sebesar 90 dan skor minimal sebesar 

75.  

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, hasil tes penguasaan 

kosakata pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga diperoleh karakteristik 

dan distribusi nilai hasil tes penguasaan kosakata. Karakteristik dan 
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distibusi nilai hasil tes penggunaan kosakata dan struktur kalimat terhadap 

keterampilan menulis teks persuasi yang diperoleh siswa ditunjukkan 

pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.5. Karakteristik dan Distribusi Nilai Hasil posttest 

penguasaan Kosakata Pada Siswa Kelas VIII SMPN 5 
Pallangga 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai tertinggi hasil tes penguasaan  

kosakata pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga yang diperoleh siswa 

adalah 90. Selanjutnya, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 75; 

nilai rata-rata adalah 82,50; standar deviasi adalah 5,374; variance 

statistik adalah 28,879. 

Berdasarkan karakteristik nilai hasil tes penguasaan kosakata pada 

siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga, dinyatakan klasifikasi penguasaan 

kosakata siswa ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.6.Klasifikasi Penguasaan Kosakata siswa kelas VIII 
SMPN 5 Pallangga 
 

No. Kategori Frekuensi Persentase Tingkat Penguasaan 

1 91-100 7 23,3% Sangat Tinggi 

2 76-90 17 56,6% Tinggi 

3 61-75 6 20,0% Sedang 

4 51-60 - - Rendah 

5  50 - - Sangat Rendah 

Jumlah 30 100  
 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Penguasaan Kosakata 30 15 75 90 82,50 ,981 5,374 28,879 

Valid N (listwise) 30        
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Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat siswa memeroleh nilai pada 

kategori kemampuan sangat tinggi sebanyak 7 siswa (23,3%). 

Selanjutnya, siswa yang memeroleh nilai pada kategori kemampuan tinggi 

sebanyak 17 siswa (56,6%); siswa yang memeroleh nilai pada kategori 

sedang sebanyak 6 siswa (20,0%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kemampuan penguasaan kosakata pada siswa kelas VIII SMPN 5 

Pallangga dikategorikan tinggi . 

Nilai siswa tersebut dikonversikan pada klasifikasi tingkat ketuntasan 

pembelajaran penguasaan kosakata pada siswa kelas VIII SMPN 5 

Pallangga. 

2. Penguasaan Struktur Kalimat pada siswa kelas VIII SMPN 5 

Pallangga 

a. Kegiatan Pretest Penguasaan Kosakata 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi dan Presentase Data pretest 
Penguasaan Struktur Kalimat pada siswa kelas VIII 
SMPN 5 Pallangga 

 

Penguasaan Struktur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 32 1 3.3 3.3 3.3 

44 1 3.3 3.3 6.7 

52 2 6.7 6.7 13.3 

56 4 13.3 13.3 26.7 

60 8 26.7 26.7 53.3 

64 7 23.3 23.3 76.7 

68 3 10.0 10.0 86.7 

72 2 6.7 6.7 93.3 

80 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa analisis data hasil tes penguasaan 

struktur kalimat diukur dengan memberikan sejumlah soal kepada 30 

siswa dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 butir soal. Dari hasil 

pengumpulan data yang telah dilakukan diperoleh diperoleh gambaran 

bahwa dari semua sampel tidak ada satupun yang memeroleh nilai 100 

skor tertinggi untuk penguasaan kosakata adalah 80diperoleh 2 siswa 

(6,66%) dan skor terendah adalah 32 diperoleh 1 siswa (3,33%).  

Berikut ini akan diuraikan secara rinci perolehan nilai yang dicapai 

oleh siswa dalam tes penguasaan struktur kalimat. Sampel yang 

memeroleh skor 80 sebanyak 2 siswa  (6,66%); sampel yang memeroleh 

skor 72 sebanyak 2 siswa (6,66%); sampel yang memeroleh skor 68 

sebanyak 3 siswa (10%); sampel yang memeroleh skor 60 sebanyak 8 

siswa (26,67%); sampel yang memeroleh skor 56 sebanyak 4 siswa 

(13,33%); sampel yang memeroleh skor 52 sebanyak 2 siswa (6,66%); 

sampel yang memeroleh skor 44 sebanyak 1 siswa (3,33%); dan sampel 

yang memeroleh skor 32 sebanyak 1 siswa (3,33%);  

Apabila data hasil tes penguasaan struktur kalimat pada siswa 

kelas VIII SMPN 5 Pallangga diilustrasikan ke dalam grafik frekuensi 

tampak seperti gambar berikut ini. 
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Gambar 4.3 Grafik Frekuensi penguasaan struktur kalimat 

pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

 
Histogram di atas menunjukkan bahwa data penguasaan struktur 

kalimat siswa paling banyak terletak pada interval 60 dengan frekuensi 

8siswa atau sebanyak 26,66% dan paling sedikit data terletak pada 

interval 32 dengan frekuensi sebanyak 1siswa atau sebanyak 3,33%. Dari 

hasil perhitungan statistik deskripsi yang menggunakan bantuan komputer 

program SPSS versi 26 diperoleh skor maksimal sebesar 80 dan skor 

minimal sebesar 32. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, hasil tes penguasaan 

struktur kalimat pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga diperoleh 

karakteristik dan distribusi nilai hasil tes penguasaan struktur kalimat. 

Karakteristik dan distibusi nilai hasil tes penggunaan struktur kalimat yang 

diperoleh siswa ditunjukkan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.8 Karakteristik dan Distribusi Nilai Hasil penguasaan 
Struktur kalimat Pada Siswa Kelas VIII SMPN 5 
Pallangga 

 

Descriptive Statistics 

 N Ran
ge 

Minim
um 

Maxim
um 

Mean Std. 
Deviat

ion 

Varia
nce 

Statistic Stati
stic 

Stati
stic 

Stati
stic 

Stati
stic 

Std. 
Error 

Statisti
c 

Statist
ic 

Penguasaan 
Struktur 

30 48 32 80 61.
33 

1.719 9.415 88.64
4 

Valid N 
(listwise) 

30        

 
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai tertinggi hasil tes penguasaan  

struktur kalimat pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga yang diperoleh 

siswa adalah 80. Selanjutnya, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 

32; nilai rata-rata adalah 61,33; standar deviasi adalah 9,41; variance 

statistik adalah 88,64. Berdasarkan karakteristik nilai hasil tes penguasaan 

struktur kalimat pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga, dinyatakan 

klasifikasi penguasaan kosakata siswa ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.9.Klasifikasi Penguasaan Struktur Kalimat  siswa kelas VIII 
SMPN 5 Pallangga 

 
No. Kategori Frekuensi Persentase Tingkat Penguasaan 

1 91-100 - - Sangat Tinggi 
2 76-90 2 16,66% Tinggi 
3 61-75 12 40% Sedang 
4 51-60 14 53,33% Rendah 
5  50 2 16,66% Sangat Rendah 

Jumlah 30 100  
 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa tidak ada siswa memeroleh nilai pada 

kategori kemampuan sangat tinggi. Selanjutnya, siswa yang memeroleh 

nilai pada kategori kemampuan tinggi sebanyak 2 siswa (16,66%); siswa 
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yang memeroleh nilai pada kategori sedang sebanyak 12 siswa (40%); 

siswa yang memeroleh nilai pada kategori rendah sebanyak 14 siswa 

(53,33%);dan  siswa yang memeroleh nilai pada kategori sangat rendah 

sebanyak 2 siswa (16,66%);. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kemampuan penguasaan struktur kalimat  pada siswa kelas VIII SMPN 5 

Pallangga dikategorikan rendah . 

b. Kegiatan Posttest Penguasaan Struktur Kalimat 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi dan Presentase Data Posttest 
Penguasaan Struktur Kalimat pada siswa kelas VIII 
SMPN 5 Pallangga 
Penguasaan Struktur Kalimat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 76 6 20,0 20,0 20,0 

80 8 26,7 26,7 46,7 

84 8 26,7 26,7 73,3 

88 4 13,3 13,3 86,7 

92 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa analisis data hasil tes penguasaan 

struktur kalimat diukur dengan memberikan sejumlah soal kepada 30 

siswa dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 butir soal. Dari hasil 

pengumpulan data yang telah dilakukan diperoleh diperoleh gambaran 

bahwa dari semua sampel tidak ada satupun yang memeroleh nilai 100 

skor tertinggi untuk penguasaan struktur kalimat  adalah 92 diperoleh 4 

siswa (13,3%) dan skor terendah adalah 76 diperoleh 6 siswa (20,0%).  

Berikut ini akan diuraikan secara rinci perolehan nilai yang dicapai 

oleh siswa dalam tes penguasaan struktur kalimat. Sampel yang 
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memeroleh skor 92 sebanyak 4 siswa  (13,3%); sampel yang memeroleh 

skor 88 sebanyak  siswa (13,3%); sampel yang memeroleh skor 84 

sebanyak 8 siswa (26,7%); sampel yang memeroleh skor 80 sebanyak 8 

siswa (26,7%); sampel yang memeroleh skor 76 sebanyak 6 siswa (20,0;  

Apabila data hasil tes penguasaan kosakata pada siswa kelas VIII 

SMPN 5 Pallangga diilustrasikan ke dalam grafik frekuensi tampak seperti 

gambar berikut ini. 

 
 

Gambar 4.4 Grafik Frekuensi Posttest penguasaan struktur 
kalimat pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

 
Histogram di atas menunjukkan bahwa data penguasaan struktur 

kalimat siswa paling banyak terletak pada interval 80 dan 85 dengan 

frekuensi 8 siswa atau sebanyak 26,66% dan paling sedikit data terletak 

pada interval 90 dan 92 dengan frekuensi masing-masing sebanyak 4 

siswa atau sebanyak 13,33%. Dari hasil perhitungan statistik deskripsi 

yang menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 26 diperoleh 

skor maksimal sebesar 92 dan skor minimal sebesar 76. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, hasil tes penguasaan 

struktur kalimat pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga  diperoleh 
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karakteristik dan distribusi nilai hasil tes penguasaan struktur kalimat. 

Karakteristik dan distibusi nilai hasil tes penggunaan struktur kalimat yang 

diperoleh siswa ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 Karakteristik dan Distribusi Nilai Hasil Posttest 
 Penguasaan Struktur kalimat Pada Siswa Kelas VIII 
SMPN 5 Pallangga 

 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Penguasaan 

Struktur Kalimat 

30 16 76 92 82,93 ,958 5,245 27,513 

Valid N (listwise) 30        

 
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai tertinggi hasil tes penguasaan  

struktur kalimat pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga yang diperoleh 

siswa adalah 92. Selanjutnya, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 

76; nilai rata-rata adalah 82,93; standar deviasi adalah 5,245; variance 

statistik adalah 27,513. Berdasarkan karakteristik nilai hasil tes 

penguasaan struktur kalimat pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga, 

dinyatakan klasifikasi penguasaan struktur kalimat  siswa ditunjukkan 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 Klasifikasi Posttest Penguasaan struktur Kalimat 
siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga 
 

No. Kategori Frekuensi Persentase Tingkat Penguasaan 

1 91-100 4 13,3% Sangat Tinggi 
2 76-90 26 86,7% Tinggi 
3 61-75 - - Sedang 
4 51-60 - - Rendah 
5  50 - - Sangat Rendah 

Jumlah 30 100  
 



67 
 

 
 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa ada siswa memeroleh nilai pada 

kategori kemampuan sangat tinggi  sebanyak 4 siswa (13,33%); siswa 

yang memeroleh nilai pada kategori tinggi sebanyak 26 siswa (86,37%); 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan penguasaan struktur 

kalimat pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga dikategorikan tinggi.  

3. Penguasaan Keterampilan Menulis Teks Persuasi pada siswa kelas 

VIII SMPN 5 Pallangga 

 
a. Kegiatan Pretest Keterampilan Menulis Teks Persuasi pada siswa 

kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

 
Distribusi frekuensi dan presentase data prettes keterampilan 

menulis teks persuasi siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga dapat dilihat 

pada tabel 4.13 

Tabel 4.13.Distribusi Frekuensi dan Presentase Data pretest 
keterampilan menulis teks persuasi siswa kelas VIII 
SMPN 5 Pallangga 

 

Keterampilan Menulis Teks Persuasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60 7 23,3 23,3 23,3 

61 1 3,3 3,3 26,7 

62 1 3,3 3,3 30,0 

64 2 6,7 6,7 36,7 

65 2 6,7 6,7 43,3 

69 1 3,3 3,3 46,7 

70 5 16,7 16,7 63,3 

75 4 13,3 13,3 76,7 

76 2 6,7 6,7 83,3 

78 1 3,3 3,3 86,7 
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80 1 3,3 3,3 90,0 

83 1 3,3 3,3 93,3 

85 1 3,3 3,3 96,7 

89 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa analisis data hasil pretesi penulisan 

teks persuasi kelas VIII SMPN 5 Pallangga yang diikuti oleh 30 siswa, 

diperoleh gambaran bahwa dari semua sampel tidak ada satupun yang 

memperoleh nilai 100 sebagai skor maksimal. Skor tertinggi yang 

diperoleh siswa adalah 89 oleh 1 siswa  (3,33%) dan skor terendah yang 

diperoleh siswa adalah 60 oleh 7 siswa (23,33%).  

Berikut ini akan diuraikan secara rinci perolehan nilai yang dicapai 

oleh siswa dalam penulisan teks persuasif . Sampel yang memperoleh 

skor 89 sebanyak 1 siswa  (3,33%); sampel yang memperoleh skor 83 

sebanyak 1 siswa (3,33%); sampel yang memperoleh skor 80 sebanyak 1 

siswa (3,33%); sampel yang memperoleh skor 78 sebanyak 1 siswa 

(3,33%); sampel yang memperoleh skor 76 sebanyak 2 siswa (6,67%); 

sampel yang memperoleh skor 75 sebanyak 4 siswa (13,33%); sampel 

yang memperoleh skor 70 sebanyak 5 siswa (16,7%); sampel yang 

memperoleh skor 69 sebanyak 1 siswa (3,33%); sampel yang 

memperoleh skor 65 sebanyak 2 siswa (6,7%); sampel yang memperoleh 

skor 64 sebanyak 2 siswa (6,7%); sampel yang memperoleh skor 62 

sebanyak 1 siswa (3,33%); sampel yang memperoleh skor 61 sebanyak 2 
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siswa (3,33%); dan sampel yang memperoleh skor 60 sebanyak 7 siswa 

(23,33%). 

Apabila data hasil pretest keterampilan menulis teks persuasi siswa 

kelas VIII SMPN 5 Pallangga diilustrasikan ke dalam grafik frekuensi dan 

nilai tes penggunaan kosakata dan struktur kalimat terhadap keterampilan 

menulis teks persuasi, tampak seperti gambar berikut ini. 

 
Gambar 4.5 Grafik Frekuensi dan Nilai Pretest Keterampilan Menulis 

Teks Persuasi Siswa Kelas VIII SMPN 5 Pallangga 
 

Histogram di atas menunjukkan bahwa data penguasaan struktur 

kalimatsiswa paling banyak terletak pada interval 60 dengan frekuensi 

7siswa atau sebanyak 23,33% dan paling sedikit data terletak pada 

interval 78, 80, 83,85,89 dengan frekuensi sebanyak 1siswa atau 

sebanyak 3,33%. Dari hasil perhitungan statistik deskripsi yang 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 26 diperoleh skor  

 maksimal sebesar 89 dan skor minimal sebesar 60. 
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Tabel 4.14. Karakteristik dan Distribusi Nilai Keterampilan Menulis 
Teks Persuasi  Siswa Kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai tertinggi hasil pretest 

keterampilan menulis teks persuasi siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 89. Selanjutnya, nilai terendah 

yang diperoleh siswa adalah 60; nilai rata-rata adalah 69,6; standar 

deviasi adalah 8,41; variance statistik adalah 70,80. 

Berdasarkan karakteristik nilai hasil tes penggunaan kosakata dan 

struktur kalimat terhadap keterampilan menulis teks persuasi siswa kelas 

VIII SMPN 5 Pallangga, dinyatakan klasifikasi penggunaan kosakata dan 

struktur kalimat terhadap keterampilan menulis teks persuasi siswa 

ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.15. Klasifikasi keterampilan menulis  teks persuasi siswa 
kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

No. Kategori Frekuensi Persentase Tingkat Penguasaan 

1 91-100 - - Sangat Tinggi 

2 76-90 7 23,33% Tinggi 

3 61-75 16 53,33% Sedang 

4 51-60 7 23,33% Rendah 

5  50 - -% Sangat Rendah 

Jumlah 30 100  
Adaptasi dari Depdiknas, 2006 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Keterampilan 

Menulis Teks 

Persuasi 

30 29 60 89 69,57 1,536 8,415 70,806 

Valid N (listwise) 30        
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Tabel 4.15 menunjukkan bahwa tidak terdapat  siswa yang 

memperoleh nilai pada kategori kemampuan sangat tinggi. Selanjutnya, 

siswa yang memperoleh nilai pada kategori kemampuan tinggi sebanyak 7 

siswa (23,33%); siswa yang memperoleh nilai pada kategori sedang 

sebanyak 16 siswa (53,33%); siswa yang memperoleh nilai pada kategori 

sedang sebanyak 7 siswa (23,33%); dan tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai pada kategori kemampuan sangat rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keterampilan menulis teks 

persuasi pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga dikategorikan sedang . 

Nilai siswa tersebut dikonversikan pada klasifikasi tingkat ketuntasan 

pembelajaran kemampuan penggunaan kosakata dan struktur kalimat 

terhadap keterampilan menulis teks persuasi teks persuasif pada siswa 

kelas VIII SMPN 5 Pallangga.  

b. Kegiatan Posttest Keterampilan Menulis Teks Persuasi 

Tabel 4.16. Distribusi Frekuensi dan Presentase Data pretest 
keterampilan menulis teks persuasi siswa kelas VIII 
SMPN 5 Pallangga 

 

Keterampilan Menulis Teks Persuasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 75 1 3,3 3,3 3,3 

78 1 3,3 3,3 6,7 

80 4 13,3 13,3 20,0 

81 1 3,3 3,3 23,3 

82 5 16,7 16,7 40,0 

84 2 6,7 6,7 46,7 

85 4 13,3 13,3 60,0 

86 1 3,3 3,3 63,3 

88 4 13,3 13,3 76,7 
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90 3 10,0 10,0 86,7 

92 1 3,3 3,3 90,0 

93 2 6,7 6,7 96,7 

95 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa analisis data hasil tes penulisan teks 

persuasi kelas VIII SMPN 5 Pallangga yang diikuti oleh 30 siswa, 

diperoleh gambaran bahwa dari semua sampel tidak ada satupun yang 

memperoleh nilai 100 sebagai skor maksimal. Skor tertinggi yang 

diperoleh siswa adalah 95 oleh 1 siswa  (3,33%) dan skor terendah yang 

diperoleh siswa adalah 75 oleh 1 siswa (3,33%).  

Berikut ini akan diuraikan secara rinci perolehan nilai yang dicapai 

oleh siswa dalam penulisan teks persuasi.  Sampel yang memperoleh 

skor 95 sebanyak 1 siswa  (3,33%); sampel yang memperoleh skor 93 

sebanyak 2 siswa (6,7%); sampel yang memperoleh skor 92 sebanyak 1 

siswa (3,33%); sampel yang memperoleh skor 90 sebanyak 3 siswa 

(10,00%); sampel yang memperoleh skor 88 sebanyak 4 siswa (13,33%); 

sampel yang memperoleh skor 86 sebanyak 1 siswa (3,33%); sampel 

yang memperoleh skor 85 sebanyak 4 siswa (13,33%); sampel yang 

memperoleh skor 84 sebanyak 2 siswa (6,77%); sampel yang 

memperoleh skor 82 sebanyak 5 siswa (16,7%); sampel yang 

memperoleh skor 81 sebanyak 1 siswa (3,33%); sampel yang 

memperoleh skor 62 sebanyak 1 siswa (3,33%); sampel yang 

memperoleh skor 80 sebanyak 4 siswa (13,33%); dan sampel yang 



73 
 

 
 

memperoleh skor 78 sebanyak 1 siswa (3,33%); sampel yang 

memperoleh skor 75 sebanyak 1 siswa (3,33%).  

Apabila data hasil posttest keterampilan menulis teks persuasi siswa 

kelas VIII SMPN 5 Pallangga diilustrasikan ke dalam grafik frekuensi dan 

nilai tes penggunaan kosakata dan struktur kalimat terhadap keterampilan 

menulis teks persuasi, tampak seperti gambar berikut ini. 

 

 
Gambar 4.6 Grafik Frekuensi dan Nilai keterampilan menulis teks 

persuasi siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga 
 

Histogram di atas menunjukkan bahwa data penguasaan struktur 

kalimatsiswa paling banyak terletak pada interval 85 dengan frekuensi 6 

siswa atau sebanyak 13,33% dan paling sedikit data terletak pada interval 

75, 78 81, 86, 92, dan 95  dengan frekuensi masing-masing  sebanyak 1 

siswa atau sebanyak 3,33%. Dari hasil perhitungan statistik deskripsi yang 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 26 diperoleh skor  

maksimal sebesar 95 dan skor minimal sebesar 75. 
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Tabel 4.17. Karakteristik dan Distribusi Nilai Keterampilan Menulis 
Teks Persuasi  Siswa Kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Keterampilan 

Menulis Teks 

Persuasi 

30 20 75 95 85,10 ,897 4,915 24,162 

Valid N (listwise) 30        

 
Tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai tertinggi hasil posttest 

keterampilan menulis teks persuasi siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 95. Selanjutnya, nilai terendah 

yang diperoleh siswa adalah 75; nilai rata-rata adalah 85,10; standar 

deviasi adalah 4,915; variance statistik adalah 24.162. 

Berdasarkan karakteristik nilai hasil tes keterampilan menulis teks 

persuasi siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga, dinyatakan klasifikasi 

penggunaan kosakata dan struktur kalimat terhadap keterampilan menulis 

teks persuasi siswa ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.18. Klasifikasi keterampilan menulis  teks persuasi siswa 
kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

No. Kategori Frekuensi Persentase Tingkat Penguasaan 

1 91-100 4 13,33% Sangat Tinggi 

2 76-90 25 82,33% Tinggi 

3 61-75 1 3,3% Sedang 

4 51-60 - - Rendah 

5  50 - - Sangat Rendah 

Jumlah 30 100  
Adaptasi dari Depdiknas, 2006 
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Tabel 4.18 menunjukkan bahwa terdapat  siswa yang memperoleh 

nilai pada kategori kemampuan sangat tinggi sebanyak 4 siswa (13,33%);. 

Selanjutnya, siswa yang memperoleh nilai pada kategori kemampuan 

tinggi sebanyak 25 siswa (82,33%); siswa yang memperoleh nilai pada 

kategori sedang sebanyak 1 siswa (3,33%), dan tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai pada kategori kemampuan rendan dan sangat rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keterampilan menulis 

teks persuasi pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga dikategorikan 

tinggi . 

Nilai siswa tersebut dikonversikan pada klasifikasi tingkat ketuntasan 

pembelajaran kemampuan penggunaan kosakata dan struktur kalimat 

terhadap keterampilan menulis teks persuasi teks persuasif pada siswa 

kelas VIII SMPN 5 Pallangga.  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang berkaitan 

dengan pembelajaran siswa pada masing-masing kelompok yang 

diberikan perlakuan yang berasal dari populasi yang berdristibusi normal 

atau tidak dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26 for windows, 

yang disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.19 Uji Normalitas Shapiro-Wilk Data Pretest  Pengaruh 
Penguasaan kosakata dan struktur kalimat terhadap 
keterampilan menulis siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

Berdasarkan hasil uji normalitas data pretest pada kelas 

eksperimen, diperoleh data pada taraf signifikansi pretest kelas 

eksperimen yang di beri simbol ρ= 0,110 , 0,025, 0,017   berarti taraf 

signifikan ρ ˃ α = 0,110, 0,025, 0,017  ˃ 0,05 berarti data yang diambil 

mengikuti distribusi normal. 

Tabel 4.20 Uji Normalitas Shapiro-Wilk Data Posttest  Pengaruh 
Penguasaan kosakata dan struktur kalimat terhadap 
keterampilan menulis siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

 

Tests of Normality 
 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar Siswa Kosakata ,212 30 ,001 ,869 30 ,002 

Struktur Kalimat ,179 30 ,016 ,901 30 ,009 

Keterampilan Menulis Teks 

Persuasi 

,136 30 ,165 ,972 30 ,591 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas data pretest pada kelas 

eksperimen, diperoleh data pada taraf signifikansi posttest kelas 

eksperimen yang di beri simbol ρ= 0,002, 0,009, 0,591 berarti taraf 

Tests of Normality 
 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar Siswa Kosakata ,160 30 ,048 ,943 30 ,110 

Struktur Kalimat ,177 30 ,017 ,919 30 ,025 

Keterampilan Menulis Teks 

Persuasi 

,140 30 ,140 ,913 30 ,017 

a. Lilliefors Significance Correction 
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signifikan ρ ˃ α = 0,002 0,009, 0,591  ˃ 0,05 berarti data yang diambil 

mengikuti distribusi normal. 

2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengatahui bahwa hasil uji 

hipotesis homogen, dengan hipotesis   : berarti data yang diambil 

homogen,    : berarti data yang diambil tidak homogen. Dengan taraf 

signifikan α=0,05. 

Tabel 4.21  Uji Homogenitas  Data Pretest 
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar Siswa Based on Mean ,424 2 87 ,656 

Based on Median ,444 2 87 ,643 

Based on Median and with 

adjusted df 

,444 2 79,693 ,643 

Based on trimmed mean ,437 2 87 ,647 

 
 

Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas pada kelas eksperimen 

dan kontrol tersebut diperoleh data pada taraf signifikansi yang diberi 

simbol ρ = 0, 660 ini berarti taraf signifikansi ρ ˃ α = 0,656 ˃ 0,05 berarti 

data yang diambil cenderung sama atau homogen. 

Tabel 4.22.  Uji Homogenitas  Data Posttest  
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar Siswa Based on Mean ,471 2 87 ,626 

Based on Median ,200 2 87 ,819 

Based on Median and with 

adjusted df 

,200 2 81,725 ,819 

Based on trimmed mean ,474 2 87 ,624 
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Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas  tersebut diperoleh data 

pada taraf signifikansi yang diberi simbol ρ = 0,626 ini berarti taraf 

signifikansi ρ ˃ α = 0,626 ˃ 0,05 berarti data yang diambil cenderung 

sama atau homogen. 

Jadi, kesimpulan dari kedua tabel tersebut mengenai uji 

homogenitas pengaruh penguasaan kosakata dan struktur kalimat 

terhadap keterampilan menulis siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga  

diperoleh data yang bersignifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa data yang digunakan bersifat homogen atau sama.  

3. Analisis Uji Hipotesis  

Pengujian analisis inferensial merupakan hasil uji t- jenis 

independent sample test, untuk mengukur Pengaruh Penguasaan 

Kosakata dan Struktur Kalimat Terhadap Keterampilan Menulis Teks 

Persuasi Siswa Kelas VIII SMPN 5 Pallangga. Uji perbedaan dua rata-rata 

dengan menggunakan uji Independent sample t-test ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah hasil belajar akhir siswa terdapat perbedaan yang 

signifikan atau tidak, setelah diberikan perlakuan.  

Hipotesis statistik yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 
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    Tidak terdapat perbedaan signifikan antara s kelas kontrol dan 

kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan yang berbeda. 

    Terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa kelas kontrol 

dan kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan yang berbeda. 

Kriteria pengambilan keputusan pada uji dua arah yaitu jika 

                        maka    diterima dan jika                maka    

ditolak atau jika      , maka    diterima dan jika      , maka   ditolak. 

Hasil uji hipotesis tersebut sebagai berikut: 

Tabel 4.23 Hasil Uji Independent Samples Test  

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30,333 12,987  2,336 ,027 

Penguasaan Kosakata ,418 ,161 ,456 2,592 ,015 

Penguasaan Struktur 

Kalimat 

,245 ,165 ,261 1,484 ,149 

a. Dependent Variable: Keterampilan Menulis Teks Persuasi 

 
Berdasarkan tabel 4.23 Dari hasil perhitungan SPSS versi 26 for 

windows diperoleh pada bagian Equal variances assumed nilai signifikasin 

(2-tailed) 0,000 dan              . Pada taraf kepercayaan 95% (  

  ) karena uji bersifat dua sisi, maka nilai   yang dirujuk adalah 

      ⁄        ⁄  dan derajat bebas (         , sehingga nilai 

                        . Hal itu berarti nilai       yaitu            dan 

               yaitu            .  
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Jadi, kesimpulan yang dapat diperoleh dari kedua tabel tersebut 

mengenai hipotesis yaitu      ditolak dan    diterima. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa Ada pengaruh yang signifikan anatara penguasaan 

kosakata terhadap keterampilan menulis teks persuasi siswa serta Ada 

pengaruh yang signifikan anatara penguasaan kalimat terhadap 

keterampilan menulis teks persuasi siswa. 

B. Pembahasan 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa. Di dalam menulis semua unsur keterampilan berbahasa 

harus dikonsentrasikan secara penuh agar mendapat hasil yang benar-

benar baik.  Menulis bukan hanya menyalin tetapi juga mengekspresikan 

pikiran dan perasaan ke dalam lambang-lambang tulisan. Kegunaan 

keterampilan menulis bagi peserta didik adalah untuk menyalin, 

mencatat, dan mengerjakan sebagian tugas sekolah. Tanpa 

keterampilan menulis, peserta didik akan mengalami banyak kesulitan 

dalam melaksanakan jenis tugas tersebut. Oleh karena itu menulis perlu 

diajarkan.  

Pembelajaran keterampilan menulis di sekolah harus 

dimaksimalkan agar siswa dapat menulis dengan baik dan benar. Akan 

tetapi, pengajaran keterampilan berbahasa terkhususnya keterampilan 

menulis masih kurang maksimal. Hal ini terbukti bahwa masih banyak 

siswa yang kurang berperan aktif, mereka kurang percaya diri dalam 

mengeluarkan ide atau gagasan sehingga mereka lebih memilih berdiam 
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diri pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut sering 

menjadi keluhan yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

Kendala-kendala siswa biasanya susah menggunakan kosakata, 

susah mengungkapkan ide, kesulitan menyusun struktur kalimat, dan 

susah menghadirkan rasa keberanian untuk menulis. Uraian di atas, 

dapat dikatakan bahwa faktor yang membuat siswa kurang dalam hal 

menulis diantaranya adalah rendahnya penguasaan kosakata dan 

struktur kalimat terhadap keterampilan menulis siswa. 

1. Penguasaan kosakata merupakan hal mendasar pada proses 

peningkatan aspek perkembangan bahasa seseorang. kualitas 

keterampilan berbahasa seseorang bergantung kepada kuantitas dan 

kualitas kosakata yang dimilikinya untuk mengemukakan pikiran dan 

rasa dalam berbagai ruang lingkup kehidupan seperti dalam kegiatan 

berbahasa.  

Pada hasil penelitian sebelumnya telah diketahui bahwa dari 30 

siswa yang dijadikan sampel pretest  tidak ada siswa memeroleh nilai 

pada kategori kemampuan sangat tinggi. Selanjutnya, siswa yang 

memeroleh nilai pada kategori kemampuan tinggi sebanyak 7 siswa 

(23,33%); siswa yang memeroleh nilai pada kategori sedang 

sebanyak 15 siswa (50%); siswa yang memeroleh nilai pada kategori 

rendah sebanyak 6 siswa (20%);dan  siswa yang memeroleh nilai 

pada kategori sanggat rendah sebanyak 2 siswa (16,66%);. Hal ini 
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menunjukkan bahwa tingkat kemampuan penguasaan kosakata pada 

siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga dikategorikan sedang.  

Kemudian setelah dilakukan perlakuan dengan mempelajari 

berbagai kosakata berupa sinonim, antonim, dan makna kata yang 

sulit dan belum pernah didengar sebelumnya, maka pada kegiatan 

posttest  menunjukkan bahwa terdapat siswa memeroleh nilai pada 

kategori kemampuan sangat tinggi sebanyak 7 siswa (23,3%). 

Selanjutnya, siswa yang memeroleh nilai pada kategori kemampuan 

tinggi sebanyak 17 siswa (56,6%); siswa yang memeroleh nilai pada 

kategori sedang sebanyak 6 siswa (20,0%). Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kemampuan penguasaan kosakata pada siswa kelas 

VIII SMPN 5 Pallangga dikategorikan tinggi . 

2. Penguasaan struktur kalimat dalam penulisan karangan, kalimat 

menjadi salah satu faktor pendukung yang paling utama karena untuk 

menyusun rangkaian kata menjadi kalimat perlu mempelajari struktur 

kalimat yang ada. Dalam hasil penelitian sebelumnya, pada bagian 

pretest menunjukkan bahwa tidak ada siswa memeroleh nilai pada 

kategori kemampuan sangat tinggi. Selanjutnya, siswa yang 

memeroleh nilai pada kategori kemampuan tinggi sebanyak 2 siswa 

(16,66%); siswa yang memeroleh nilai pada kategori sedang 

sebanyak 12 siswa (40%); siswa yang memeroleh nilai pada kategori 

rendah sebanyak 14 siswa (53,33%);dan  siswa yang memeroleh nilai 

pada kategori sangat rendah sebanyak 2 siswa (16,66%);. Hal ini 
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menunjukkan bahwa tingkat kemampuan penguasaan struktur kalimat  

pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga dikategorikan rendah.  

Kemudian setelah dilakukan perlakuan berupa mempelajari 

struktur kalimat yang ada sesuai dengan teori yang dipaparkan 

sebelumnya maka hasil kerja siswa pada bagian posttest  mengalami 

peningkatan yang siknifikan yang menunjukkan bahwa ada siswa 

memeroleh nilai pada kategori kemampuan sangat tinggi  sebanyak 4 

siswa (13,33%); siswa yang memeroleh nilai pada kategori tinggi 

sebanyak 26 siswa (86,37%); Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kemampuan penguasaan struktur kalimat pada siswa kelas VIII SMPN 

5 Pallangga dikategorikan tinggi.  

3. Kererampilan menulis teks persuasi siswa pada kegiatan 

pembelajaran sebelum dilakukan perlakuan pretest menunjukkan 

bahwa tidak terdapat  siswa yang memperoleh nilai pada kategori 

kemampuan sangat tinggi. Selanjutnya, siswa yang memperoleh nilai 

pada kategori kemampuan tinggi sebanyak 7 siswa (23,33%); siswa 

yang memperoleh nilai pada kategori sedang sebanyak 16 siswa 

(53,33%); siswa yang memperoleh nilai pada kategori sedang 

sebanyak 7 siswa (23,33%); dan tidak ada siswa yang memperoleh 

nilai pada kategori kemampuan sangat rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kemampuan keterampilan menulis teks persuasi pada 

siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga dikategorikan sedang . 
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Kemudian setelah diberikan perlakuan, keterampilan menulis 

siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Oerolehan nilai siswa 

menunjukkan bahwa terdapat  siswa yang memperoleh nilai pada 

kategori kemampuan sangat tinggi sebanyak 4 siswa (13,33%);. 

Selanjutnya, siswa yang memperoleh nilai pada kategori kemampuan 

tinggi sebanyak 25 siswa (82,33%); siswa yang memperoleh nilai 

pada kategori sedang sebanyak 1 siswa (3,33%), dan tidak ada siswa 

yang memperoleh nilai pada kategori kemampuan rendan dan sangat 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keterampilan 

menulis teks persuasi pada siswa kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

dikategorikan tinggi . 

Tolok ukur keberhasilan ini didasarkan pada teori yang 

dikemukakan oleh Nurgiantoro (Aisyah: 2008) yang berdasarkan 

penilaiannya pada sistem belajar tuntas. Suatu bahan pelajaran 

dianggap tuntas dikuasai oleh siswa jika 85% dari keseluruhan siswa 

sampel memeroleh nilai  ≥70. 

4. Berdasarkan tabel 4.23 Dari hasil perhitungan SPSS versi 26 for 

windows diperoleh pada bagian Equal variances assumed nilai 

signifikasin (2-tailed) 0,000 dan              . Pada taraf kepercayaan 

95% (    ) karena uji bersifat dua sisi, maka nilai   yang dirujuk 

adalah       ⁄        ⁄  dan derajat bebas (         , 
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sehingga nilai                         . Hal itu berarti nilai       yaitu 

           dan                yaitu            .  

Jadi, kesimpulan yang dapat diperoleh  mengenai hipotesis yaitu  

    ditolak dan    diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ada 

pengaruhyang signifikan anatara penguasaan kosakata terhadap 

keterampilan menulis teks persuasi siswa.  serta Ada pengaruh yang 

signifikan anatara penguasaan kalimat terhadap keterampilan menulis 

teks persuasi siswa. 

Teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya Annisa Arma Harningrum. 2022 yang berjudul 

Hubungan Penguasaan Struktur Kalimat Dan Kemampuan Berpikir Kritis 

Dengan Keterampilan Menulis Eksposisi Siswa Kelas V Sdn Wilayah 

Binaan I Makasar, Jakarta Timur. Hasil analisis menunjukan bahwa (1) 

ada hubungan kuat antara penguasaan struktur kalimat dan keterampilan 

menulis eksposisi (2) ada hubungan kuat antara kemampuan berpikir kritis 

dan keterampilan menulis eksposisi (3) ada hubungan sangat kuat antara 

penguasaan struktur kalimat dan kemampuan berpikir kritis secara 

bersama-sama dengan keterampilan menulis eksposisi. 

Rintik suniriati.  Berjudul Hubungan Antara Penguasaan Kosakata 

Dan Struktur Kalimat Dengan Kemampuan Menulis Karangan Narasi dan 

hasil dari penelitian tersebut yaitu Terdapat hubungan yang positif antara 

penguasaan kosakata, struktur kalimat dengan menulis karangan narasi 
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siswa kelas IV SD Muhammadiyah PK Rabbani Kecamatan Karanganom 

Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Kamasiah (2018).Tujuan penelitian tersebut adalah memperoleh, 

menganalisis, dan mendeskripsikan data mengenai (1) pengaruh minat 

membaca terhadap keterampilan berbicara siswak elas VII SMP Negeri 2 

Takalar. (2) pengaruh penguasaan kosakata terhadap keterampilan 

berpidato siswa kelas VII SMP Negeri 2 Takalar. (3) pengaruh simultan 

minat membaca dan penguasaan kosaka taterhadap keterampilan 

berpidato siswa kelas VII SMP Negeri 2 Takalar. Hasil penelitian 

menunjukan terdapat pengaruh signifikan minat membaca dan 

penguasaan kosakata secara simultan terhadap keterampilan berbicara 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Takalar.Hal ini terlihat pada koefisien 

regresi dapat diketahui bahwa nilai Sig (0.000) α (0.05). 

Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan, 

persamaan tampak pada penguasaan kosakata dan struktur kalimat 

dalam keterampilan berbahasa. Namun, perbedaan dalam penelitian ini 

yaitu Penelitian ini didasari oleh pengkajian bahwa seharusnya 

penguasaan kosakata dan penguasaan kalimat merupakan modal utama 

agar siswa terampil berbahasa khususnya menulis. Penguasaan 

kosakata yang baik dan penguasaan kalimat yang cukup memudahkan 

siswa untuk menulis. Penguasaan kalimat siswa bisa jadi lahir dari 

kosakata yang cukup banyak dan bisa jadi keterampilan berbahasa 
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siswa ditunjang oleh penguasaan kalimat dan kosakata yang dimiliki 

siswa. 

Keterampilan menulis teks persuasi siswa tidak jauh dari 

penguasaan kosakata yang dimilikinya. Oleh karena itu, kosakata 

sangatlah penting sebagai penunjang dalam keterampilan menulis teks 

persuasi siswa.  Dalam menulis dibutuhkan kosakata yang tepat agar 

orang lain mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh siswa. Jadi 

semakin banyak penguasaan kosakata siswa, maka semakin terampil 

pula dalam menulis. Namun sebaliknya, semakin kurang penguasaan 

kosakata dan struktur kalimat siswa, maka akan sulit/kurang terampil 

dalam berbagai jenis penulisan bukan hanya pada penulisan teks 

persuasi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penguasaan kosakata merupakan hal mendasar pada proses 

peningkatan aspek perkembangan bahasa seseorang. kualitas 

keterampilan berbahasa seseorang bergantung kepada kuantitas dan 

kualitas kosakata yang dimilikinya untuk mengemukakan pikiran dan 

rasa dalam berbagai ruang lingkup kehidupan seperti dalam kegiatan 

berbahasa. Pada kegiatan posttes terdapat peningkatan kemampuan 

setelah diberiperlakuan dari hasil sedang ke tinggi.  

2. Penguasaan struktur kalimat dalam penulisan karangan, kalimat 

menjadi salah satu faktor pendukung yang paling utama karena untuk 

menyusun rangkaian kata menjadi kalimat perlu mempelajari struktur 

kalimat yang ada.  

3. Kererampilan menulis teks persuasi siswa pada kegiatan 

pembelajaran sebelum dilakukan perlakuan (pretest) menunjukkan 

bahwa tidak terdapat  siswa yang memperoleh nilai pada kategori 

kemampuan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kemampuan keterampilan menulis teks persuasi pada siswa kelas VIII 

SMPN 5 Pallangga dikategorikan sedang. Kemudian setelah diberikan 
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perlakuan, keterampilan menulis siswa mengalami peningkatan yang 

signifikan. Perolehan nilai siswa menunjukkan bahwa tingkat 

kemampuan keterampilan menulis teks persuasi pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 5 Pallangga dikategorikan tinggi . 

4. Dari hasil perhitungan SPSS versi 26 for windows diperoleh pada 

bagian Equal variances assumed nilai signifikasin (2-tailed) 0,000 dan 

             . Pada taraf kepercayaan 95% (    ) karena uji 

bersifat dua sisi, maka nilai   yang dirujuk adalah 

      ⁄        ⁄  dan derajat bebas (         , sehingga 

nilai                         . Hal itu berarti nilai       yaitu       

     dan                 yaitu            .  

5. Jadi dapat diperoleh  mengenai hipotesis yaitu      ditolak dan 

   diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ada pengaruh yang 

signifikan anatara penguasaan kosakata terhadap keterampilan 

menulis teks persuasi siswa.  serta Ada pengaruh yang signifikan 

anatara penguasaan kalimat terhadap keterampilan menulis teks 

persuasi siswa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan beberapa saran yaitu 

sebagai berikut. 

1. Kepada guru bahasa Indonesia agar dapat menggunakan model 

yang sesuai dengan pembelajaran agar siswa lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran. 
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2. Siswa hendaknya membiasakan untuk memperhatikan pemilihan 

kosakata dan struktur kalimat yang akan digunakan didalam menulis 

sebuah karangan, baik teks persuasi maupun jenis teks lainnya. 

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan 

penelitian ini agar lebih optimal dalam pembelajaran aspek 

keterampilan berbahasa baik menulis maupun aspek keterampilan  

berbahasa lainnya. 
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Daftar Nilai Penguasaan Kosakata Kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

(Pretest) 

No. Nama Siswa 
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI 
SINONIM ANTONIM MAKNA KATA 

1. Siswa 1 25 25 20 70 70 

2. Siswa 2 20 20 20 60 60 

3. Siswa 3 30 30 25 85 85 

4. Siswa 4 15 15 20 50 50 

5. Siswa 5 25 25 25 75 75 

6. Siswa 6 25 25 20 75 75 

7. Siswa 7 20 15 20 55 55 

8. Siswa 8. 20 20 20 60 60 

9. Siswa 9 15 15 20 50 50 

10. Siswa 10 20 20 20 60 60 

11. Siswa 11 20 20 25 65 65 

12. Siswa 12 20 25 20 65 65 

13. Siswa 13 15 15 30 60 60 

14. Siswa 14 20 20 30 70 70 

15. Siswa 15 30 25 20 75 75 
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16 Siswa 16 30 30 25 85 85 

17 Siswa 17 20 30 20 70 70 

18 Siswa 18 25 25 20 70 70 

19 Siswa 19 30 25 30 85 85 

20 Siswaa 20  30 25 25 80 80 

21 Siswa 21 30 30 20 80 80 

22 Siswa 22 30 30 25 85 85 

23 Siswa 23 30 25 20 75 75 

24 Siswa 24 25 25 20 70 70 

25 Siswa 25 30 30 20 80 80 

26 Siswa 26 25 25 25 75 75 

27 Siswa 27 30 25 20 75 75 

28 Siswa 28 25 25 20 70 70 

29 Siswa 29 20 20 20 60 60 

30 Siswa 30 25 25 20 70 70 

NILAI RATA-RATA 70 
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Daftar Nilai Penguasaan Kosakata Kelas VIII SMPN 5 Pallangga 

(Posttest) 

No. Nama Siswa 
ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH NILAI 
SINONIM ANTONIM MAKNA KATA 

1. Siswa 1 30 30 25 85 85 

2. Siswa 2 25 25 25 75 75 

3. Siswa 3 30 30 30 90 90 

4. Siswa 4 25 25 25 75 75 

5. Siswa 5 30 30 25 75 85 

6. Siswa 6 30 30 30 90 90 

7. Siswa 7 30 25 30 80 80 

8. Siswa 8. 30 30 20 80 80 

9. Siswa 9 25 25 25 75 75 

10. Siswa 10 30 30 20 80 80 

11. Siswa 11 30 30 30 90 90 

12. Siswa 12 30 30 20 80 80 

13. Siswa 13 30 25 25 80 80 

14. Siswa 14 30 30 25 85 85 

15. Siswa 15 30 25 25 80 80 

16 Siswa 16 30 30 30 90 90 
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17 Siswa 17 25 30 20 75 75 

18 Siswa 18 30 25 25 80 80 

19 Siswa 19 30 30 30 90 90 

20 Siswaa 20  30 25 30 85 85 

21 Siswa 21 30 30 30 90 90 

22 Siswa 22 35 30 25 90 90 

23 Siswa 23 30 25 25 80 80 

24 Siswa 24 25 25 25 75 75 

25 Siswa 25 35 30 20 85 85 

26 Siswa 26 35 25 25 85 85 

27 Siswa 27 30 35 20 85 85 

28 Siswa 28 30 30 20 80 80 

29 Siswa 29 25 25 25 75 75 

30 Siswa 30 30 25 20 75 80 

NILAI RATA-RATA 82 
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Daftar Nilai Penguasaan Struktur Kalimat Kelas VIII. SMPN 5 Pallangga  

(Pretest) 

No. Nama Siswa 

STRUKTUR KALIMAT 

JUMLAH NILAI 
S-P P-S S-

P-
Ket 

S-
P-
Pel 

S-
P-
O-
Ket 

K-
S-
P-O 

K-
S-P 

S-
P-K 

S-
P-
Pel-
Ket 

K-
S-
P-
Pel 

S-
K-
P-O 

S-P-
K 

S-P-
O-
Pel 

1. Siswa 1 4 4 4 4 8 8 8 4 8 4 4 4 4 68 68 

2. Siswa 2 4 8 4 4 4 8 4 4 8 4 4 4 0 60 60 

3. Siswa 3 4 8 8 8 4 8 8 4 8 4 8 0 0 72 72 

4. Siswa 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 0 0 32 32 

5. Siswa 5 4 0 4 8 4 4 8 4 4 4 8 0 0 52 52 

6. Siswa 6 4 4 4 4 8 4 8 4 8 4 4 4 4 64 64 

7. Siswa 7 4 4 4 8 4 4 8 4 4 4 8 0 0 56 56 

8. Siswa 8. 4 4 4 4 8 4 8 4 8 4 4 4 4 64 64 

9. Siswa 9 4 4 0 0 8 4 0 4 4 4 4 4 4 44 44 

10. Siswa 10 4 8 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 60 60 

11. Siswa 11 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 0 52 52 

12. Siswa 12 4 8 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 60 60 

13. Siswa 13 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 8 4 0 56 56 

14. Siswa 14 4 8 4 4 8 4 8 4 8 4 4 4 4 68 68 
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15. Siswa 15 4 8 4 4 4 4 8 4 8 4 4 4 4 64 64 

16 Siswa 16 4 8 8 8 4 8 4 8 4 4 8 8 4 80 80 

17 Siswa 17 4 4 4 4 8 4 8 4 8 4 4 4 4 64 64 

18 Siswa 18 4 8 4 4 8 4 8 4 8 4 4 4 4 68 68 

19 Siswa 19 4 4 8 4 4 4 8 4 8 4 4 4 4 64 64 

20 Siswaa 20  4 8 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 60 60 

21 Siswa 21 4 8 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 60 60 

22 Siswa 22 4 8 8 8 4 8 4 8 4 4 8 8 4 80 80 

23 Siswa 23 4 8 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 60 60 

24 Siswa 24 4 4 4 8 4 4 8 4 4 4 8 0 0 56 56 

25 Siswa 25 4 8 8 8 4 8 8 4 8 4 4 4 0 72 72 

26 Siswa 26 4 8 4 4 4 8 4 4 8 4 4 4 0 60 60 

27 Siswa 27 4 4 4 4 8 4 8 4 8 4 4 4 4 64 64 

28 Siswa 28 4 4 8 4 8 4 8 4 4 8 4 4 0 64 64 

29 Siswa 29 4 4 4 8 4 4 8 4 4 4 8 0 0 56 56 

30 Siswa 30 4 8 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 60 60 

NILAI RATA-RATA 61 
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Daftar Nilai Penguasaan Struktur Kalimat Kelas VIII.  SMPN 5 Pallangga  

(Posttest) 

No. Nama Siswa 

STRUKTUR KALIMAT 

JUMLAH NILAI 
S-P P-S S-

P-
Ket 

S-
P-
Pel 

S-
P-
O-
Ket 

K-
S-
P-O 

K-
S-P 

S-
P-K 

S-
P-
Pel-
Ket 

K-
S-
P-
Pel 

S-
K-
P-O 

S-P-
K 

S-P-
O-
Pel 

1. Siswa 1 4 8 8 4 8 8 8 4 8 4 8 8 4 84 84 

2. Siswa 2 4 8 8 8 4 8 8 4 8 8 4 4 4 80 80 

3. Siswa 3 4 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 4 4 88 88 

4. Siswa 4 4 8 8 4 8 8 4 8 8 4 4 4 4 76 76 

5. Siswa 5 4 4 8 8 8 4 8 4 4 8 8 4 4 80 80 

6. Siswa 6 4 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 4 4 88 88 

7. Siswa 7 4 8 8 4 8 8 4 8 8 4 4 4 4 76 76 

8. Siswa 8. 4 8 8 4 8 8 8 4 8 4 8 8 4 84 84 

9. Siswa 9 4 8 8 8 4 8 8 4 8 8 4 4 4 80 80 

10. Siswa 10 4 8 8 4 8 8 8 4 8 4 8 8 4 84 84 

11. Siswa 11 4 8 8 8 4 8 8 4 8 8 4 4 4 80 80 

12. Siswa 12 4 8 8 4 8 8 8 4 8 4 8 8 4 84 84 

13. Siswa 13 4 8 8 4 8 8 8 8 8 4 8 8 4 88 88 

14. Siswa 14 4 8 8 4 8 8 8 4 8 4 8 8 4 84 84 
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15. Siswa 15 4 8 8 8 4 8 8 4 8 8 4 4 4 80 80 

16 Siswa 16 4 8 8 4 8 8 8 8 8 4 8 8 8 92 92 

17 Siswa 17 4 8 8 8 4 8 8 4 8 8 4 4 4 80 80 

18 Siswa 18 4 8 8 4 8 8 8 4 8 4 8 8 4 84 84 

19 Siswa 19 4 8 8 4 8 8 8 4 8 4 8 8 4 84 84 

20 Siswaa 20  4 8 8 4 8 8 8 8 8 4 8 8 4 88 88 

21 Siswa 21 4 8 8 4 8 8 8 4 8 4 8 8 4 84 84 

22 Siswa 22 4 8 8 4 8 8 8 4 8 8 8 8 8 92 92 

23 Siswa 23 4 8 4 8 4 8 4 4 8 4 8 4 4 76 76 

24 Siswa 24 4 8 4 8 4 8 4 4 8 4 8 4 4 76 76 

25 Siswa 25 4 8 8 4 8 8 8 4 8 8 8 8 8 92 92 

26 Siswa 26 4 8 4 8 4 8 4 8 8 4 4 4 4 76 76 

27 Siswa 27 4 8 8 4 8 4 8 8 8 4 4 8 4 80 80 

28 Siswa 28 4 8 8 4 8 4 8 8 8 4 4 8 4 80 80 

29 Siswa 29 4 8 4 8 4 8 4 8 8 4 4 4 4 76 76 

30 Siswa 30 4 8 8 4 8 8 8 4 8 8 8 8 8 92 92 

NILAI RATA-RATA 82 
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Daftar Nilai Keterampilan Menulis Tesk Persusi Kelas VIII.  SMPN 5 Pallangga  

(Pretest) 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

Jumlah Nilai 
Kesesuaian Isi Ketepatan Kata Ketepatan Struktur Kalimat Tata Bahasa  Ejaan 

1. Siswa 1 25 15 15 7 8 70 70 

2. Siswa 2 20 15 15 7 8 65 65 

3. Siswa 3 23 10 10 7 8 83 83 

4. Siswa 4 22 15 13 5 6 60 60 

5. Siswa 5 25 18 18 7 8 76 76 

6. Siswa 6 25 18 18 7 8 76 76 

7. Siswa 7 22 15 13 5 6 60 60 

8. Siswa 8. 22 17 15 5 6 64 64 

9. Siswa 9 20 17 15 5 6 62 62 

10. Siswa 10 22 15 13 5 6 60 60 

11. Siswa 11 22 17 15 5 6 64 64 

12. Siswa 12 20 17 14 5 6 61 61 

13. Siswa 13 22 15 13 5 6 60 60 

14. Siswa 14 20 17 17 7 8 69 69 

15. Siswa 15 20 17 17 8 8 70 70 
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16 Siswa 16 25 20 20 8 6 89 89 

17 Siswa 17 20 17 17 8 8 70 70 

18 Siswa 18 25 17 17 8 8 75 75 

19 Siswa 19 25 20 19 8 8 80 80 

20 Siswaa 20  22 15 13 5 6 60 60 

21 Siswa 21 22 15 13 5 6 60 60 

22 Siswa 22 25 25 19 8 8 85 85 

23 Siswa 23 25 17 17 8 8 75 75 

24 Siswa 24 25 15 15 5 6 65 65 

25 Siswa 25 25 20 17 8 8 78 78 

26 Siswa 26 25 17 17 8 8 75 75 

27 Siswa 27 20 17 17 8 8 70 70 

28 Siswa 28 25 17 17 8 8 75 75 

29 Siswa 29 22 15 13 5 6 60 60 

30 Siswa 30 20 17 17 8 8 70 70 

Nilai Rata-Rata 69 
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Daftar Nilai Keterampilan Menulis Tesk Persusi Kelas VIII. SMPN 5 Pallangga  

(Posttest) 

No. Nama Siswa 

Aspek yang Dinilai Jumlah Nilai 

Kesesuaian 
Isi 

Ketepatan 
Kata 

Ketepatan 
Struktur Kalimat 

Tata 
Bahasa 

Ejaan 

1. Siswa 1 25 25 23 7 8 88 88 

2. Siswa 2 25 20 22 7 8 82 82 

3. Siswa 3 30 25 25 7 8 95 95 

4. Siswa 4 25 22 22 7 8 84 84 

5. Siswa 5 25 23 22 7 8 85 85 

6. Siswa 6 30 23 25 7 8 93 93 

7. Siswa 7 25 20 22 7 8 82 82 

8. Siswa 8. 25 23 22 7 8 85 85 

9. Siswa 9 25 20 21 7 8 81 81 

10. Siswa 10 25 20 22 7 8 82 82 
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11. Siswa 11 30 23 25 7 8 93 93 

12. Siswa 12 25 23 23 7 8 86 86 

13. Siswa 13 25 25 23 7 8 88 88 

14. Siswa 14 25 25 25 7 8 90 90 

15. Siswa 15 25 22 22 7 8 84 84 

16 Siswa 16 30 23 24 7 8 92 92 

17 Siswa 17 25 20 20 7 8 80 80 

18 Siswa 18 25 22 23 7 8 85 85 

19 Siswa 19 25 25 25 7 8 90 90 

20 Siswaa 20  25 22 20 7 8 82 82 

21 Siswa 21 25 20 20 5 8 78 78 

22 Siswa 22 25 25 25 7 8 90 90 

23 Siswa 23 25 20 20 8 7 80 80 

24 Siswa 24 25 20 20 5 5 75 75 

25 Siswa 25 25 20 19 8 8 80 80 



102 
 

 
 

26 Siswa 26 25 19 20 8 8 80 80 

27 Siswa 27 25 22 23 7 8 85 85 

28 Siswa 28 25 25 23 7 8 88 88 

29 Siswa 29 25 22 20 8 7 82 82 

30 Siswa 30 25 25 23 7 8 88 88 

Nilai Rata-Rata 85 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 

1. kegiatan pembelajaran (pretest) 

 
2. kegiatan pembelajaran (posttest) 
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3. kegiatan mepelajari struktur kalimat  
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4. mempelajari meteri teks persuasi 
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6. mendaftar kosakata sulit  
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PERANGKAT PEMBELAJARAN 
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SILABUS 
 
SatuanPendidikan : SMP Negeri 5 Pallangga 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas   : VIII (Delapan) 
Semester   : Genap 
KompetensiInti : 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

KompetensiDasar MateriPembelajaran KegiatanPembelajaran 
3.7 Mengidentifikasi jenis  

saran, ajakan, arahan, dan 
pertimbangan tentang 
berbagai hal positif atas 
permasalahan actual dari 
teks persuasi (lingkungan 
hidup, kondisisosial, 
dan/atau keragaman 
budaya) yang didengar 
dan dibaca. 

 Pengertian dani 
sitekspersuasi. 

 Ajakan-ajakan 
dalam teks 
persuasi. 

• Langkah-langkah 
penyusunan 
kesimpulan. 

 Mengamati model-model teks 
persuasi. 

 Berdiskusi tentang informasi pada 
teks persuasi yang didengarkan/ 
dibaca dan cara menyajikan 
ulangisinya 

 Merumuskan informasi yang terdapat 
pada teks persuasi sesuai dengan 
bagian-bagian teks persuasi 

 Menyimpulkan cara menyajikan 
informasi isi teks persuasi 

4.7 Menyimpulkanisi saran, 
ajakan, arahan, 
pertimbangan tentang 
berbagai hal positif 
permasalahan actual dari 
teks persuasi (lingkungan 
hidup, kondisi sosial, 
dan/atau keragaman 
budaya) yang didengar 
dan dibaca. 

3. 8 Menelaah struktur dan 
kebahasaan teks persuasi 
yang berupa saran, ajakan, 
dan pertimbangan tentang 
berbagai permasalahan 

 Struktur dan unsure 
kebahasaan teks 
persuasi 

 Menggunakaan 
konjungsi supaya 

 Mendiskusikan struktur, kebahasaan, 
dan isi teks persuasi 

 Mendata permasalahan aktual yang 
perlu diangkat untuk diberi masukan 
sebagai bahan menulis teks persuasi 
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KompetensiDasar MateriPembelajaran KegiatanPembelajaran 
aktual (lingkungan hidup, 
kondisi sosial, dan/atau 
keragaman budaya, dll) 
dari berbagai sumber yang 
didengar dan dibaca 

dan selagi 
(pengayaan) 

 
 Cara menyajikan 

teks persuasi 
 
 Penyiapanbujukan/ 

ajakan. 
 
 Memper-hatikan 

struktur/ kaidah 
teks ulasan 

 Mendiskusikan cara menyusun teks 
persuasi tentang masalah actual 
tertentu dengan memperhatikan 
gagasan utama, alasan dan bukti, 
saran, arahan, atau ajakan, serta 
unsure kebahasaan yang digunakan 

 Menulis teks persuasi sesuai dengan 
memperhatikan struktur dan kaidah 
kebahasaan teks persuasi 

 Mempresentasikan teks persuasi 
yang ditulis 

4.8 Menyajikan teks persuasi 
(saran, ajakan, arahan, dan 
pertimbangan) secara tulis 
dan lisan dengan memper-
hatikan struktur, kebahasa-
an, ataua speklisan 

3.9 Menggali dan menemukan 
informasi dari buku fiksi 
dan nonfiksi yang dibaca 

 Keragaman 
informasi dalam 
bukufiksi/ nonfiksi. 

 Informasi buku 
melalui indeks. 

 Catatan tentang isi 
buku. 

 Teknik-teknik 
membaca.   

 Mendiskusikan informasi dan peta 
konsep alur dalam buku fiksi dan non 
fiksi 

 Membuat peta konsep alur dari buku 
fiksi dan nonfiksi 

 Mempresentasikan informasi peta 
konsep alur buku fiksi dan nonfiksi 

4.9 Membuat peta konsep/ 
garis alur dari buku fiksi 
dan nonfiksi yang dibaca 

3.10 Menelaah unsure buku 
fiksi dan nonfiksi yang 
dibaca 

 Ungkapan dalam 
buku fiksi. 

 Unsur-unsur 
menarik dalam 
buku fiksi. 

 Daya tarik bacaan 
 Mendiskusikan isi 

buku. 

 Mendiskusikan unsure kebahasaan 
dalam buku fiksi. 

 Membuat tanggapan terhadap buku 
fiksi. 

 Menyajikan antanggapan terhadap 
buku fiksi. 

 Memberikan komentar terhadap 
tanggap anter hadap bukufiksi. 

4.10 Menyajikan tanggapan 
terhadap buku fiksi dan 
nonfiksi yang dibaca 
secara lisan/ tertulis 

              Pallangga,  Januari 2022 
    Pallangga, Januari 2022 

     Mengetahui,   
Guru Mata Pelajaran,    Peneliti, 
 
 
Mardewi, S.S.  Muh. Resa Wirazulfikar 
 
 

Kepala SMPN 5 Pallangga, 
 
 
Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom 
NIP. 19620817 198301 1 004  
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PROGRAM TAHUNAN 
  

Satuan Pendidikan :SMPN 5 Pallangga 
Mata Pelajaran :Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester :VIII / Genap 
Tahun Pelajaran :2021-2022 

Komptensi Inti : 
1 : Menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 

4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) danranahabstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, danmengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

SMT KOMPETENSI  DASAR 
Alokasi 
Waktu 

2 

3.7 Mengidentifikasi jenis  saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai 
hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi (lingkungan hidup, kondisi 
sosial, dan/atau keragaman budaya) yang didengar dan dibaca. 

16 JP 

4.7Menyimpulkan  isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif 
permasalahan aktual dari teks persuasi (lingkungan hidup, kondisi sosial, dan/atau 
keragaman budaya) yang didengar dan dibaca. 

3. 8Menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan 
pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual (lingkungan hidup, kondisi 
sosial, dan/atau keragaman budaya, dll) dari berbagai sumber yang didengar dan 
dibaca  

4.8Menyajikan teks persuasi (saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan) secara tulis dan 
lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan 

2 3.9Menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca. 

16  JP 

4.9 Membuat peta konsep/ garis alur dari buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca. 

3.10 Menelaah unsur  buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca 
 
4.10 Menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca  secara lisan/ 

tertulis 

   
  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 1 
 

Sekolah   : SMPN  5 Pallangga 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
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Kelas/Semester  : VIII/Genap 
MateriPokok : Teks Persuasif 
Alokasi Waktu  : 1 X Pertemuan 

A. Kompetensi Dasar 
3.4 Mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas 

permasalahan actual dari teks persuasive (lingkungan hidup, kondisisosial, dan/atau keragaman 
budaya) yang didengar dan dibaca 

B. IndikatorPencapaianKompetensi 
3.4.1 Merumuskan pengertian tek spersuasi 
3.4.2 Mengidentifikasi ajakan-ajakan dalam teks persuasif 

C. TujuanPembelajaran 
1. Pesertadidikdapat menjelaskan pengertian teks persuasive dengan baik 
2. Pesertadidik dapat mengidentifikasi ajakan-ajakan dalam teks persuasive dengan baik 

D. Media Pembelajaran, Alat, MetodePembelajaran, dan SumberBelajar 
Media, Alat/Bahan  : Bahan bacaan, spidol, papan tulis, buku paket 
MetodePembelajaran :Diskusi 
SumberBelajar : Buku Guru dan Buku SiswaBahasa Indonesia Kelas VIII Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Media Massa cetak maupun  media online 
E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

KegiatanPendahuluan (10Menit) 
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran pesertadidik 

sebagai sikap disiplin. 
2. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman pesertadidik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan 
materiselanjutnya. 

3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topic yang akan diajarkan. 
Kegiatan Inti (30Menit ) 

KegiatanLiterasi Pesertadidikdiberimotivasi dan panduandenganmelihat, mengamati, membaca dan 
menuliskannyakembali. Pesertadidikdiberibahanbacaanterkaitmateripengertian dan ajakan-
ajakandalamtekspersuasif. 

Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami, dimulai dari 
pertanyaan factual sampai kepertanyaan yang bersifat hipotetik tentang pengertian dan ajakan-ajakan 
dalam teks persuasif. 

Collaboration Pesertadidik berdiskusi mengenai pengertian dan ajakan-ajakan dalam teks persuasif. 

Communication Pesertadidikdiberi kesempatan untuk saling memberikan tanggapan atau pendapat dan saling 
bertukar pikiran terkait materi pengertian dan ajakan-ajakan dalam teks persuasif. 

Creativity 
Guru dan pesertadidikmembuatkesimpulantentanghal-hal yang telahdipelajarimengenaipengertian 
dan ajakan-
ajakandalamtekspersuasi.Pesertadidikkemudiandiberikesempatanuntukmenanyakankembalihal-hal 
yang belumdipahami. 

KegiatanPenutup (5 Menit) 
PesertaDidik Peserta didik membuat simpulan pelajaran tentang hal-hal penting  yang  muncul dalam kegiatan pembelajaran 

yang  baru dilakukan. 
Guru 
 

Guru melakukan penilaian dan membuat rangkuman pelajaran tentang  hal-hal penting  yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang  baru dilakukan. 

F. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Penilaian Pengetahuan : Teknik Penilaian : Tes Uraian 
2. Penilaian Sikap  : Observasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 2 
Sekolah   :SMPN 5 Pallangga 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester  : VIII/Genap 
MateriPokok : Teks Persuasif 
Alokasi Waktu  : 1 X Pertemuan 

A. Kompetensi Dasar 
3.7 Mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas 

permasalahan actual dari teks persuasif (lingkungan hidup, kondisisosial, dan/atau keragaman budaya) 
yang didengar dan dibaca 

B. Indikator PencapaianKompetensi 
3.7.3 Merumuskan informasi yang terdapat pada teks persuasive sesuai dengan bagian-bagianteks 

persuasif 
3.7.4 Menyimpulkan cara menyajikan informasi isi teks persuasif 

C. TujuanPembelajaran 
i. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat merumuskan informasi yang terdapat pada teks persuasive 

sesuai dengan bagian-bagian teks persuasive dengan baik 
ii. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan cara menyajikan informasi isi teks 

persuasive dengan baik 
D. Media Pembelajaran, Alat, Metode Pembelajaran, dan Sumber Belajar 

Media, Alat/Bahan  : Bahanbacaan, spidol, papan tulis, bukupaket 
Metode Pembelajaran :Sientifik Learning 
Sumber Belajar : Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas VIII Kementerian 

Pendidikan 
Dan Kebudayaan, Media Massa cetak maupun media online 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 
KegiatanPendahuluan (10Menit) 

i. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 
kehadiran peserta didik  
Sebaga isikap disiplin. 

ii. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan 
dengan materi selanjutnya. 

iii. Gurumemotivasipesertadidiksertamenyampaikantujuandanmanfaatpembelajarantentangtopikyangakandiajarka
n.. 

KegiatanInti (30Menit ) 
KegiatanLiterasi Peserta didik diminta untuk mengamati bahan terkait materi merumuskan informasi yang 

terdapat pada teks persuasive dan menyimpulkan cara menyajikan informasi isi teks 
persuasif. 

Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks 
persuasive dan menyimpulkan cara menyajikan informasi isi teks persuasif. 

Collaboration Peserta didik berdiskusi mengenai merumuskan informasi yang terdapat pada teks 
persuasive dan menyimpulkan cara menyajikan informasi isi teks persuasif. 

Communication 
Pesertadidik diberi kesempatan untuk saling memberikan tanggapan atau pendapat dan 
saling bertukar pikiran terkait materimerumuskaninformasi yang terdapat pada teks 
persuasive dan menyimpulkan cara menyajikan informasi isi teks persuasif. 

Creativity 
Guru dan peserta didik membuat simpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari mengenai 
merumuskan informasi yang terdapat pada teks persuasi dan menyimpulkan caramenyajikan 
informasi isi teks persuasif. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan 
kembal ihal-hal yang belum dipahami. 

Kegiatan Penutup (5 Menit) 
Sebelumpelajarandiakhiri, guru memintasalahsatupesertadidikuntukmenyampaikansebuahpesan moral 

F. PenilaianHasilPembelajaran 
i. Penilaian Pengetahuan : Teknik Penilaian : Tes Uraian 

ii. Penilaian Sikap  : Observasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 3 
 

Sekolah   :SMPN 5 Pallangga 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester  : VIII/ Genap 
MateriPokok : Teks Persuasif 
Alokasi Waktu  : 1 X Pertemuan 

A. KompetensiDasar 
4.7 Menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan actual 

dari teks persuasif (lingkungan hidup, kondisisosial, dan/atau keragaman budaya) yang didengar dan 
dibaca 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.7.1 Menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan 

actual dari teks persuasif (lingkungan hidup, kondisi sosial, dan/atau keragaman budaya) yang 
didengar dan dibaca 

C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan 
tentang berbagai hal positif permasalah anaktual dari teks persuasif (lingkungan hidup, kondisi sosial, 
dan/atau keragaman budaya) yang didengar dan dibaca dengan baik 

D. Media Pembelajaran, Alat, Metode Pembelajaran,dan Sumber Belajar 
Media, Alat/Bahan  : Bahanbacaan, spidol, papan tulis, bukupaket 
Metode Pembelajaran : Penugasan 
Sumber Belajar : Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas VIII Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Media Massa cetak maupun media online 
E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (10Menit) 
i. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, 

memeriksa kehadiran peserta didiksebagaisikapdisiplin. 
ii. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 

pesertadidik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk 
mengingat dan menghubungkan denga nmateri selanjutnya. 

iii. Guru memotivasi peserta didik serta menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topic 
yang akan diajarkan. 

KegiatanInti (30Menit ) 
KegiatanLiterasi Peserta didik diminta untuk mengamati bahan bacaan terkait materi 

menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal 
positif permasalahan actual dari teks persuasif. 

Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami 
tentang menyimpulkanisi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai 
hal positif permasalahan actual dari teks persuasif. 

Collaboration Peserta didik menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang 
berbagai hal positif permasalah anaktualdaritekspersuasif. 

Communication 
Masing-masing kelompok saling bertukar pikiran mengenai materi 
menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal 
positif permasalahan actual dari teks persuasif. 

Creativity 

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentan ghal-hal yang telah 
dipelajari mengenai menyimpulkanisi saran, ajakan, arahan, pertimbangan 
tentang berbagai hal positif permasalahan actual dari teks persuasfi. Peserta 
didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang 
belum dipahami. 

Kegiatan Penutup (5 Menit) 
Sebelum pelajaran  diakhiri, guru meminta salah satu peserta didik untuk menyampaikan sebuah pesan 
moral 

F. Penilaian Hasil Pembelajaran 
i. Penilaian Keterampilan : Portofolio 

ii. Penilaian Sikap  : Observasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 4 
 

Sekolah   :  SMPN 5 Pallangga 
Mata Pelajaran  : Bahasa  Indonesia 
Kelas/Semester  : VIII/ Genap 
MateriPokok : Teks Persuasif 
Alokasi Waktu  : 1 X Pertemuan 

A. KompetensiDasar 
4.7 Menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan actual 

dari teks persuasif (lingkungan hidup, kondisi sosial, dan/ataukeragamanbudaya) yang didengar dan 
dibaca 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.7.2 Menyimpulkanisi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan 

actual dari teks persuasif (lingkungan hidup, kondisisosial, dan/atau keragaman budaya) yang 
didengar dan dibaca 

C. TujuanPembelajaran 
Melalui kegiatan penugasan, pesertadidik dapat menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan 
tentang berbagai hal positif permasalahan actual dari teks persuasif (lingkungan hidup, kondisi sosial, 
dan/atau keragaman budaya) yang didengar dan dibaca dengan baik 

D. Media Pembelajaran, Alat, Metode Pembelajaran, dan Sumber Belajar 
Media, Alat/Bahan  : Bahan bacaan, spidol, papan tulis, buku paket 
MetodePembelajaran : Penugasan 
SumberBelajar : Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas VIII Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Media Massa cetak maupun media online 
E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (10Menit) 
i. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 

kehadiran pesertadidiksebagaisikapdisiplin. 
ii. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman pesertadidik 

dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

iii. Guru memotivasi peserta didik serta menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topic yang 
akan diajarkan. 

Kegiatan Inti (30Menit ) 
Kegiatan Literasi Peserta didik diminta untuk mengamati bacaan terkait materi menyimpulkan isi saran, 

ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positi permasalahan actual dari 
teks persuasif. 

Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami 
tentang menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan  tentang berbagai hal 
positif permasalahan actual dari teks persuasif. 

Collaboration Peserta didik kembali mendiskusikan hasil menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, 
pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan actual dari teks persuasive 
pada pertemuan sebelumnya. 

Communication 
Masing-masing kelompok memaparkan saling bertukar pikiran mengenai materi 
menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif 
permasalahan actual dari teks persuasif. 

Creativity 
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari 
mengenai menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal 
positif permasalahan actual dari teks persuasif. Peserta didik kemudian diberi 
kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. 

Kegiatan Penutup (5 Menit) 
Sebelum pelajaran diakhiri, guru meminta salah satu peserta didik untuk menyampaikan sebuah pesan moral 

F. PenilaianHasilPembelajaran 
i. Penilaian Keterampilan : Portofolio 

ii. Penilaian Sikap  : Observasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 5 
Sekolah   :  SMPN 5 Pallangga 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester  : VIII/ Genap 
MateriPokok : Teks Persuasif 
Alokasi Waktu  : 1 X Pertemuan 

 
A. KompetensiDasar 

3.8 Menelaah struktur dan kebahasaa teks persuasif yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang 
berbagai permasalahan aktual (lingkungan hidup, kondisisosial, dan/atau keragaman budaya, dll) dari 
berbagai sumber yang didengar dan dibaca 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.8.1 Mengidentifikasi struktur dan unsure kebahasaan teks persuasif 

C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi strukt dan unsure kebahasaan teks persuasive 
dengan baik 

D. Media Pembelajaran, Alat, Metode Pembelajaran,dan Sumber Belajar 
Media, Alat/Bahan  : Bahanbacaan, spidol, papantulis, bukupaket 
Metode Pembelajaran :Diskusi 
Sumber Belajar : Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas VIII Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Media Massa cetak maupun media online 
E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

KegiatanPendahuluan (10Menit) 
i. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 

kehadiran peserta didiksebagaisikapdisiplin. 
ii. Mengait kanmateri/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman pesertadidik 

dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

iii. Guru memotivasi peserta didik serta menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topic yang 
akan diajarkan. 

Kegiatan Inti (30Menit ) 
Kegiatan Literasi Peserta didik diminta untuk mengamati bahan bacaan terkait materi struktur dan 

unsure kebahasaan teks persuasif. 
Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami 

tentang struktur dan unsure kebahasaantekspersuasif. 
Collaboration Peserta didik berdiskusi mengenai struktur dan unsure kebahasaan teks persuasif. 

Communication 
Peserta didik diberi kesempatan untuk saling memberikan tanggapan atau pendapat 
dan saling bertukar pikiran terkait materi struktur dan unsure kebahasaan teks 
persuasif. 

Creativity 
Guru dan peserta didik membuat simpulan tentanghal-hal yang telah dipelajari 
mengenai struktur dan unsure kebahasaan teks persuasif. Pesertadidik kemudian 
diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. 

Kegiatan Penutup (5 Menit) 
Sebelum pelajaran diakhiri, guru meminta salah satu peserta didik untuk menyampaikan sebuah pesan moral 

F. Penilaian Hasil Pembelajaran 
i. Penilaian Pengetahuan : Teknik Penilaian : Tes Uraian 

ii. Penilaian Sikap  : Observasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 6 
Sekolah   : SMPN 5 Pallangga 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester  : VIII/Genap 
MateriPokok : Teks Persuasif 
Alokasi Waktu  : 1 X Pertemuan 

 
A. KompetensiDasar 

3.8 Menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang 
berbagai permasalahan aktual (lingkungan hidup, kondisi sosial, dan/atau keragaman budaya, dll) dari 
berbagai sumber yang didengar dan dibaca 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.8.2 Mengidentifikasi permasalahan aktual yang perlu diangkat untuk diberi masukan sebagai bahan 

menulis teks persuasi. 
3.8.3 Menjelaskan cara menyusun teks persuasi tentang masalah actual tertentu dengan memperhatikan 

gagasan utama, alas an dan bukti, saran, arahan, atau ajakan, serta unsure kebahasaan yang digunakan 
C. Tujuan Pembelajaran 

i. Peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan actual sebagai bahan menulis teks persuasi dengan 
baik 

ii. Peserta didik dapat menjelaskan cara menyusun teks persuasif 
D. Media Pembelajaran, Alat, Metode Pembelajaran,dan Sumber Belajar 

Media, Alat/Bahan  : Bahan bacaan, spidol, papantulis, bukupaket 
MetodePembelajaran :Sientifik Learning 
SumberBelajar : Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas VIII Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Media Massa cetak maupun media online 
E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (10Menit) 
i. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 

kehadiran pesertadidiksebagaisikapdisiplin. 
ii. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 

dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

iii. Guru memotivasi peserta didik serta menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topic yang 
akan diajarkan. 

KegiatanInti (30Menit ) 
KegiatanLiterasi Peserta didik diminta untuk mengamati bahan bacaan terkait materi permasalahan actual 

dan cara menyusuntekspersuasif. 
Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami tentang 

mengidentifikasiaktualdancaramenyusuntekspersuasif. 
Collaboration Pesertadidik berdiskusi mengenai permasalahan actual dan cara menyusun teks persuasif 

Communication 
Peserta didik diberi kesempatan untuk saling memberikan tanggapan atau pendapat dan 
saling bertukar pikiran terkait materi permasalahan actual dan cara menyusun teks 
persuasif. 

Creativity 
Guru dan peserta didik membuat simpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari mengenai 
permasalahan actual dan cara menyusun teks persuasi. Pesertadidik kemudian diberi 
kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. 

Kegiatan Penutup (5 Menit) 
Sebelum pelajaran diakhiri, guru meminta salah satu peserta didik untuk menyampaikan sebuah pesan moral 

F. Penilaian Hasil Pembelajaran 
i. Penilaian Pengetahuan : Teknik Penilaian : Tes Uraian 

ii. Penilaian Sikap  : Observasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 7 
 

Sekolah   :  SMPN 5 Pallangga 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester  : VIII/ Genap 
MateriPokok : Teks Persuasif 
Alokasi Waktu  : 1 X Pertemuan 

 
A. KompetensiDasar 

4.8 Menyajikan teks persuasi (saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan) secara tulis dan lisan dengan 
memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.8.1 Menulis teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi 

C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan penugasan, pesertadidik dapat menulis teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan 
kaidah kebahasaan teks persuasi dengan baik 

D. Media Pembelajaran, Alat, Metode Pembelajaran,dan Sumber Belajar 
Media, Alat/Bahan  : Bahan bacaan, spidol, papantulis, buku paket 
MetodePembelajaran : Penugasan 
SumberBelajar : Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas VIII Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Media Massa cetak maupun media online 
E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (10Menit) 
i. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 

kehadiran peserta didiksebagaisikapdisiplin. 
ii. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman pesertadidik 

dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

iii. Guru memotivasi peserta didik serta menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topic yang 
akan diajarkan. 

Kegiatan Inti (30Menit ) 
KegiatanLiterasi Peserta didik diminta untuk mengamati bahan bacaan terkait materi menulis teks 

persuasi. 
Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami, 

dimulai dari pertanyaan faktualsampaikepertanyaan yang bersifat hipotetik tentang 
menulis teks persuasi. 

Collaboration Peserta didik menulis teks persuasi. 

Communication Peserta didik diberi kesempatan untuk saling memberikan tanggapan atau pendapat 
dan saling bertukar pikiran mengenai materi menulis teks persuasi. 

Creativity 
Guru dan peserta didik membuat simpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari 
mengenai menulis teks persuasi. Pesertadidik kemudian diberi kesempatan untuk 
menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. 

KegiatanPenutup (5 Menit) 
Sebelum pelajaran diakhiri, guru meminta salah satu peserta didik untuk menyampaikan sebuah pesan moral 

F. PenilaianHasilPembelajaran 
i. Penilaian Keterampilan : Portofolio 

ii. Penilaian Sikap  : Observasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 8 
 

Sekolah   :SMPN 5 Pallangga 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester  : VIII/Genap 
MateriPokok : TeksPersuasif 
Alokasi Waktu  : 1 X Pertemuan 

 
A. Kompetensi Dasar 

4.8 Menyajikan teks persuasif (saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan) secara tulis dan lisan dengan 
memerhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.8.2 Mempresentasikan teks persuasif yang ditulis 

C. Tujuan Pembelajaran 
Melaluikegiatanpenugasan, pesertadidikdapatmempresentasikantekspersuasi yang ditulisdenganbaik 

D. Media Pembelajaran, Alat, Metode Pembelajaran, dan Sumber Belajar 
Media, Alat/Bahan  : Bahan bacaan, spidol, papantulis, bukupaket 
MetodePembelajaran : Penugasan 
SumberBelajar : Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas VIII Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Media Massa cetak maupun media online 
E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (10Menit) 
i. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 

kehadiran peserta didiksebagaisikapdisiplin. 
ii. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 

dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

iii. Guru memotivasi peserta didik serta menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topic yang 
akan diajarkan. 

KegiatanInti (30Menit ) 
KegiatanLiterasi Peserta didik diminta untuk mengamati bahan bacaan terkait materi 

mempresentasikan teks persuasi yang ditulis. 
Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami 

tentang mempresentasikan tekspersuasi yang ditulis. 
Collaboration Peserta didik mempresentasikan teks persuasif yang ditulis. 

Communication 
Peserta didik diberi kesempatan untuk saling memberikan tanggapan atau pendapat 
dan saling bertukar pikiran mengenai materi mempresentasikan teks persuasi yang 
ditulis. 

Creativity 
Guru dan pesertadidik membuat simpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari 
mempresentasikan teks persuasi yang ditulis. Pesertadidik kemudian diberi 
kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. 

Kegiatan Penutup (5 Menit) 
Sebelum pelajaran diakhiri, guru meminta salah satu peserta didik untuk menyampaikan sebuah pesan moral 

F. Penilaian Hasil Pembelajaran 
i. Penilaian Keterampilan : Portofolio 

ii. Penilaian Sikap  : Observasi 
    Pallangga, Januari 2022 
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