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ABSTRAK 

 

 
ANALISIS VARIASI KATA KERJA KARANGAN DESKRIPSI PADA SISWA 

KELAS VII B SMP NEGERI 1 SAMBI TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

Rahmawati Ningsih. A. 310 080 228. Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 

Indonesia dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012.53 Halaman. 

 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting dan utama. Dalam 

pemakaiannya, bahasa dibedakan menjadi dua macam yaitu bahasa lisan dan 

bahasa tulis. Penggunaan bahasa untuk berkomunikasi memiliki keragaman sesuai 

dengan keinginan atau tujuan pemakai bahasa. Berdasarkan kemampuan 

berbahasa yang dimiliki tentu seseorang dapat menggunakan bahasa sesuai 

tempatnya. Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis varasi kata kerja dan 

meningkatkan variasi kata kerja dasar, kata kerja kompleks dalam kalimat 

karangan deskripsi siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Sambi 2) untuk 

meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi pada siswa SMP Negeri 1 

Sambi. 

Data dalam penelitian ini adalah kalimat yang mengandung kata kerja 

dasar atau kata kerja berimbuhan yang terdapat pada karangan siswa SMP Negeri 

1 Sambi Boyolali Kelas VII B Tahun 2012. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik observasi dan tes. Metode analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Jalur kerja metode 

kualitatif ini menggunakan metode agih. Data dalam penelitian ini adalah 10 

karangan siswa SMP Negeri 1 Sambi Kelas VII B Tahun 2012. Berdasarkan 

analisis data dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: variasi kata kerja 

karangan deskripsi pada siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Sambi, tahun ajaran 

2012.  Variasi kata kerja, kata kerja dasar (28 %), kata kerja kompleks meliputi 1) 

Kata kerja berimbuhan (24%), 2) Kata kerja ulang (20%), 3) Kata Kerja berbentuk 

kata majemuk (12%).  

 

 

Kata kunci: Karangan siswa, Deskripsi, Variasi kata kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung.Komunikasi langsung dan tidak langsung berbeda 

dalam pelaksanaannya.Komunikasi langsung sebagai komunikasi dua arah, 

sehingga harus ada orang kedua.Berbeda dengan komunikasi tidak langsung, 

tanpa memerlukan hadirnya seorang pembicara sudah dapat terselenggara 

melalui tulisan Dalam pelaksanaannya pembelajaran ternyata tidak semua 

aspek keterampilan berbahasa dapat ditanamkan dengan mudah kepada 

anak.Banyak faktor menjadi kendala dalam pengajaran bahasa salah 

satudiantaranya adalah penggunaan metode pembelajaran. 

Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Salah satunya untuk 

melahirkan pikiran, perasaan yang memungkinkan seseorang untuk bekerja 

sama dengan orang lain. Kegiatan mengarang adalah kegiatan menulis yang 

dapat melatih penulis untuk berpikir secara teratur karena ada hubungan 

timbal-balik antara pikiran dan bahasa.Pikiran sebenarnya dapat dinyatakan 

sebagai mental bahasa yang terdiri dari tanda-tanda atau lambing yang 

istimewa, dikatakan juga bahwa sebuah pikiran dapat disejajarkan dan 

ditafsirkan semacam aktivitas jiwa.Semakin teratur pemikiran seseorang, 

diharapkan semakin teratur pula susunan kalimat yang 

dinyatakannya.Keteraturan memerlukan latihan yang berulang-ulang.Latihan 

menuntut keteraturan, keuletan, kepekaan, dan kemampuan menerapkan 

kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. 



Empat golongan variasi tergantung pada faktor masyarakat yang 

mendasarinya atau yang berkaitan dengannya (1) faktor geografis atau asal 

penuturnya, (2) faktor sosiologis atau golongan sosial penutur, (3) faktor 

fungsi berbahasa, dan (4) faktor jalannya waktu, yaitu zaman hidupnya 

penutur. Golongan yang pertama disebut dengan dialek, golongan kedua 

disebut dengan sosiolek, golongan ketiga disebut dengan fungsiolek, dan 

golongan keempat disebut dengan kronolek (Nababan, 1989: 188) 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana wujud analisis variasi kata kerja pada karangan deskripsi 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sambi? 

2. Bagaimana pemakaian variasi kata kerja karangan deskripsi anak SMP 

Negeri 1 Sambi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengalisis variasi kata kerja pada karangan deskripsi siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Sambi. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi pada siswa 

SMP Negeri 1 Sambi. 

 

 



D. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Sambi Boyolali. Secara khusus 

penelitian dilakukan di kelas VII SMP N  Sambi Boyolali karena 

permasalahan yang muncul didalamnya terkait dalam pembelajaran menulis 

deskripsi, penelitian dimulai bulan maret sampai juni 2012 

 

E. Subjek dan Objek Penelitian 

Objek adalah unsur yang dapat bersama-sama dengan sasran penelitian 

membentuk data dan konteks data (Sudaryanto,1993: 30). Objek penelitian ini 

adalah variasi kata kerja karangan deskripsi pada siswa kelas VII SMP Negeri 

1 Sambi. 

 

F. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

Karangan Siswa Kelas VII SMP N 1 Sambi 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan proses pembelajaran 

menulis diskripsi untuk melihat perkembangan sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan. 

 



2. Tes 

Tes yaitu dalam memberikan tugas kepada siswa untuk menulis karangan 

diskripsi. Pemberian tes di maksudkan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan yang diperoleh siswa setelah kegiatan pembelajaran. 

 

H. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini berdasarkan masalah yang disajikan dalam 

penelitian ini berbentuk dan strategi penelitian yang digunakan berupa 

deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan analisis 

unsur- unsur variasi kata kerja, karangan siswa SMP. 

Karangan Deskriptif pada Anak SMP. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang bertujuan melukiskan atau menggambarkan realitas yang ada 

(Sutopo,2002: 10). 

 

I. Data dan Sumber data 

Data penelitian ini adalah semua kalimat yang mengandung kata 

variasi kata kerja dalam karangan siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Sambi.Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari karangan siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Sambi. 

 

J. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan 

Mei 2012. 



K. Teknik Anasis Data 

Teknik analisis data merupakan upaya peneliti menangani secara 

langsung masalah yang terkandung dalam data. Data yang terkumpul dalam 

penelitian ini di analisis menggunakan metode Agih. Metode Agih adalah 

metode yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu 

sendiri (sudaryanto, 1993:15) 

 

L. Hasil Penelitian 

1. Profil  SMP Negeri 1 Sambi Boyolali 

SMP N 1 Sambi beralamat di Jl. Bangak – Simo km 07 Sambi, 

Sambi Boyolali terletak di dusun Mutihan, kelurahan Sambi, kecamatan 

Sambi, kabupaten Boyolali,jawa tengah sekolah sekarang ini dipimpin 

oleh kepala sekolah Bpk Marsum, Spd. 

2. Data Hasil Penelitian 

Dalam bab ini akan dipaparkan perihal deskripsi data dan 

pembahasan pemakaian Variasi Bahasa Pada Karangan Siswa SMP N 1 

Sambi Kelas VII B. Deskripsi tersebut meliputi. (1) Pemakaian Kata dan 

(2) Pemakaian Kalimat pada karangan siswa SMP N 1 Sambi Kelas VII B. 

Subjek dalam penelitian ini adalah hasil karangan siswa SMP N 1 

Sambi Kelas VII B. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa dengan sekali pengambilan data sudah cukup 

bagi penelitian ini. Selanjutnya, data tersebut dianalisis berdasarkan tujuan 

yang ingin dicapai, yaitu pemakaian kata dan pemakaian kalimat. 

 



M. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan berikut: 

Analisis Variasi Karangan Bahasa Deskripsi Pada Siswa  Kelas VII B 

SMP N 1 Sambi Boyolali. Analisis kemampuan mendeskripsikan tempat, 

kemampuan mendeskripsikan benda, kemampuan mendeskripsikan objek, 

kemampuan mendeskripsikan aktivitas, kemampuan mendeskripsikan orang. 

Penelitian yang dilakukan di SMP N 1Sambi Boyolali. Dalam 

penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu: dialog awal, perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, refleksi, evaluasi dan analisis variasi bahasa 

karangan deskripsi. 

Kesimpulan secara singkat dari penelitian adalah adanya peningkatan 

keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas VII B SMP N 1 

Sambi Boyolali. 
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