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ABSTRAKSI 

 

PENGGUNAAN FRASE NOMINAL PADA KARANGAN SISWA KELAS 2 

SMP MUHAMMADIYAH  9 GEMOLONG TAHUN PELAJARAN 

2009/2010 

M. Nurul Huda , A 310 050 098, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 
dan Sastra Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012, …. halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan Frase 
Nominal Pada Karangan Siswa Kelas 2 SMP Muhammadiyah 9 Gemolong 
Tahun Pelajaran 2009/2010. Jenis penelitian adalah Simple Random Sampling, 
yaitu pengambilan sampel secara acak dari sampel terpilih agar semua populasi 
terwakili. Subjek penerimaan adalah dari Siswa siswi SMP Muhammadiyah 9 
Gemolong. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 
data melalui menyebarkan Instrumen pada siswa sample, mengawasi siswa 
sample, mengumpulkan tugas. Teknik analisis data dilakukan dengan 
pemilihan karangan melalui tayangan secara langsung kemudian siswa dapat 
mengemukakan apa yang telah dilihat. Kemudian siswa dapat mengemukakan 
apa yang dilihat melalui pikiran dan perasaannya secara lebih bebas dan lebih 
leluasa bila dibandingkan dengan mengerjakan soal objektif.  

Berdasarkan analisis data, secara umum dapat disimpulkan, bahwa 
siswa kelas 2 SMP Muhammadiyah 9 Gemolong Tahun Pelajaran 2009/2010 
mampu menggunakan frase nominal pada karangan. Hal ini terbukti dengan 
adanya sejumlah 704 pengguna frase nominal kategori kata atau frase yang 
menjadi unsurnya terdiri dari pengguna yang tepat sejumlah 541 dan 
penggunaan yang kurang tepat sejumlah 163. Presentase penggunaan tepat 
adalah 76,84 % dan penggunaan yang kurang tepat adalah 23,15 %.  

Pengguna frase nominal hubungan makna antar unsur-unsurnya terdiri 
dari 282 pengguna, 239 pengguna tepat sedangkan 43 pengguna  kurang tepat. 
Dinilai tepat adalah 84,75 % dan pengguna kurang tepat 15,24 %. Penentuan 
kemampuan penggunaan ini sesuai dengan kualifikasi kemampuan, yaitu 
dianggap mampu jika 75 % ke atas siswa dengan tepat menggunakan frase 
nominal. 

 

Kata kunci:  Frase Nominal, karangan 



A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Perintah untuk belajar, membaca, mengarang wajib hukumnya bagi 

setiap muslim laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah SWT mengutus 

Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada nabi 

Muhammad SAW di Gua Hiro, yang tertulis di dalam Al Qur’an Surat Al 

Alaq ayat 1-5. Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan (1), Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2), 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah (3), Yang mengajar (manusia 

dengan perantaraan kalam (4), Dia mengajarkan kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya (5)”. Rasulullah SAW juga menjelaskan yang 

diriwayatkan Bukhori dan Muslim, Artinya : “Mencari ilmu itu hukumnya 

wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan”. Melihat, memahami 

perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sekiranya ada keinginan untuk 

menambah dan semakin memperdalam ilmu pengetahuan. 

Kiranya fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian mengenai “  Penggunaan Frase Nominal pada 

Karangan Siswa Kelas 2 SMP Muhammadiyah 9 Gemolong Tahun Pelajaran 

2009/2010” 

2. Identifikasi Masalah  

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang masalah diatas, 

penelitian dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 



a. Tekanan pengajaran mengarang cerita lebih banyak ditekankan pada 

pembinaan pengetahuan teori; 

b. Guru sangat terbatas  dalam memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengembangkan bakat mengarang cerita; 

c. Guru masih kurang memberikan bimbingan pada siswa mengenai 

ketrampilan mengarang cerita yang baik; 

d. Buku-buku tata cara mengarang  sebagai penunjang pengajaran masih 

kurang; 

e. Guru hanya memprioritaskan nilai dan pengajaran mengarang bukan 

pada pengetahuan dan praktik; 

f. Guru kurang serius dalam menyampaikan pengajaran mengarang 

cerita; 

g. Pengetahuan mengarang cerita yang benar dimiliki siswa masih 

rendah; 

h. Kosakata bahasa Indonesia yang berkaitan dengan mengarang hanya 

sedikit yang dikuasai siswa. 

3. Pembatasan Masalah 

Mengingat terbatasnya waktu, kemampuan, biaya, dan penelitian ini 

agar lebih terarah, maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada: 

a. Penggunaan Frase Nominal 

Frase nominal adalah frase yang memiliki distribusi yang sama 

dengan kata nominal (M. Ramlan 1996 : 158). Persamaan itu dapat 

diketahui dengan jelas dari jajaran. 



b. Karangan 

Kemampuan Mengarang Cerita adalah kemampuan siswa dalam 

menggauli, memahami, menghayati, menghargai dengan perasaan 

mendalam, dan keterlibatan secara mendalam terhadap cerita yang ditulis 

sehingga menumbuhkan sikap kritis dan menghargai apa yang dilihat 

dalam diri siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, yang akan diteliti atau 

dibahas dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam memahami 

cerita yang dilihat ( unsur-unsur struktural cerita ). 

4. Perumusan Masalah 

Bertolak dari pembatas masalah yang diuraikan diatas, penelitian 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan siswa dalam menggunakan Frase Nominal kelas 2 SMP 

Muhammadiyah 9 Gemolong ? 

b. Ketepatan siswa dalam menggunakan Frase Nominal kelas 2 SMP 

Muhammadiyah 9 Gemolong ? 

c. Kesalahan siswa dalam mengunakan Frase Nominal kelas 2 SMP 

Muhammadiyah 9 Gemolong ? 

5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : 

a. Kemampuan menggunakan Frase Nominal pada Karangan siswa kelas 2 

SMP Muhammadiyah 9 Gemolong. 

b. Ketepatan siswa dalam menggunakan Frase Nominal kelas 2 SMP 

Muhammadiyah 9 Gemolong ? 



c. Kesalahan dalam menggunakan Frase Nominal pada Karangan kelas 2 

SMP Muhammadiyah 9 Gemolong. 

6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a. Secara teoritis  

1) Sebagai sarana kajian penulis dalam menerapkan salah satu 

ketrampilan mengarang sebuah cerita lewat film. 

2) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan 

penerapan mengarang yang benar  di lembaga pendidikan. 

b. Secara praktis 

1) Memberikan wawasan tentang ketrampilan mengarang cerita. 

Khususnya melihat film. 

2) Memberikan gambaran pada siswa dan guru bahwa penguasaan 

pengetahuan mengarang cerita mempengaruhi kemampuan mengarang 

cerita melihat film. 

B. Metode Penelitian 

Desain penelitiannya Deskriptif yang bertujuan untuk mengemukakan 

ketepatan penggunaan Frase Nominal pada karangan siswa. 

1. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas 2 SMP 

Muhammadiyah  9 Gemolong tahun Pelajaran 2009/2010 yang terdiri dari 4 kelas 

dengan jumlah 142 siswa. 



b. Sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini adalah 36 siswa atau ( satu kelas 8 

A), dari 142 siswa terdiri dari 4 (empat) kelas. 

2. Teknik dan Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Simple 

Random Sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dari sampel terpilih agar 

semua populasi terwakili. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dijaring dalam penelitian ini berupa karangan yang disusun oleh 

siswa kelas II SMP Muhammadiyah 9 Gemolong, yang dikumpulkan melaluli alat 

pengumpul data.  

Berkaitan dengan penggunaan data ini ada dua hal yang perlu 

diperhatiakan, yaitu (1) waktu pelaksanaan tes, dan (2) langkah-langkah dalam 

pengumpulan data.  

a. Waktu Pelaksanaan Tes 

Kegiatan yang dilakukan yaitu menyebarkan instrumen yang berupa lembar tugas 

mengarang dan tugas yang harus dikerjakan. Kegiatan ini dilaksanakan antara 

bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Maret 2010. 

b. Langkah-langkah Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengumpulan adalah : 

a. Menyebarkan instrumen pada siswa sampel 

b. Mengawasi siswa sampel ; dan 

c. Mengumpulkan tugas 

 



4. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh melalui teknik tes di atas, selanjutnya diolah melalui 

tahapan-tahapan seperti di bawah ini : 

a. Organisasi Data 

Pada tahap organisasi data, kegiatan yang dilakukan adalah data terkumpul dari 

masing-masing sampel dilakukan pengecekan untuk mengetahui jumlah data 

yang terkumpul, apakah sampel telah terkumpul dan tulisan dapat dibaca. 

b. Menyeleksi Data 

Pada tahap menyeleksi data ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyeleksi 

karangan siswa yang memenuhi syarat, kemudian data diseleksi tersebut diolah. 

c. Penomoran Data 

Penomoran yang dimaksud dalam tahapan ini adalah nomor pada 

siswa/karangannya, yang termasuk dalam hasil seleksi. Penomoran dilakukan 

untuk mempermudah pelaksanaan analisis data. 

d. Pelaksanaan  

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

deskriptif, dan statistik. Teknik deskriptif digunakan untuk mengolah data jenis-

jenis frase nominal yang digunakan, dan dimaksudkan untuk mendapatkan 

pengolahan data secara kualitatif. Teknik statistik (persentase) digunakan untuk 

mengolah data keseringan penggunaan dan ketepatan, yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan hasil pengolahan secara kuantitatif. Hasil analisis ini disajikan 

dalam bentuk tabel, grafik da diagram. 



Sebagai pedoman pengolahan data penggunaan frase nominal pada 

karangan digunakan rumus. 

F % = %100x
n

r
 

Dengan keterangan : 

F %  : Presentasi kemampuan penggunaan frase nominal 

r  : Jumlah keseringan penggunaan frase nominal 

N  : Jumlah keseluruhan penggunaan frase nominal 

Sebagai pedoman tingkat ketepatan penggunaan kalimat, digunakan 

kriteria. 

1. ketepatan kaitan sematis 

2. ketepatan sturuktur. Dalam hal ini digunakan rumus 

F % = %100x
n

f
 

Dengan keterangan : 

F %  : Presentasi ketepatan penggunaan Frase nominal 

f  : Frekuensi  ketepatan penggunaan frase nominal 

N  : Jumlah keseluruhan penanda yang digunakan 

Kriteria untuk menentukan kemampuan menggunakan frase nominal 

pada karangan mampu, sedang atau kurang mampu dapat ditetapkan sebagai 

berikut . 



Siswa kelas 2 SMP Muhammadiyah 9 Gemolong tahun Pelajaran 

2009/2010 termasuk kategori : 

a. Mampu, jika mencapai ketepatan penggunaan lebih dari 75 % 

b. Sedang, jika siswa mencapai ketepatan penggunaan kurang dari 75 % 

tetapi lebih dari 60 % 

c. Kurang, jika mencapai ketepatan penggunaan kurang dari 60 % 

e. Penggunaan Frase Nominal 

Test yang digunakan untuk test Penggunaan Frase Nominal adalah 

meneliti secara langsung tulisan siswa sejauh mana ketepatan dalam 

menggunakannya. 

f. Karangan 

Test yang digunakan untuk test karangan adalah evaluasi hasil menulis 

siswa dengan memperhatikan kaidah tata bahasa dan cerita yang ditulis. 

Teknik penyusunan instrumennya yaitu peneliti menyediakan 

CD/Kaset cerita “Buah Keikhlasan”, selanjutnya peneliti melihat hasil menulis 

siswa setelah siswa selesai mengerjakan. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengolah 

agar hasil penelitian atau kesimpulan penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan 

dipercaya kebenarannya. 



Untuk mengetahui apakah penggunaan frase nominal pada karangan siswa 

tepat maka seluruh tulisan siswa dianalisis satu persatu, kemudian dilihat dan 

disimpulkan hasil tersebut. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diberikan hasil penelitian tentang penggunaan frase 

nominal pada karangan siswa SMP Muhammadiyah 9 Gemolong tahun pelajaran 

2009/2010. Pembahasaan ini akan menyajikan penelitian yang berupa hasil kuantitatif 

dan hasil kualitatif. 

Hasil kuantitatif yang dimaksud adalah hasil yang dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan. Lebih lanjut penyajian hasil pengolahan data mencakup uraian tentang 

(1) Deskripsi penggunaan frase nominal pada karangan (2) Ketepatan penggunaan 

frase nominal (3) kemampuan penggunaan frase nominal. Uraian beberapa aspek di 

atas secara rinci disajikan di bawah ini. 

1. Deskripsi penggunaan frase nominal pada karangan 

Uraian tentang frase nominal yang digunakan ini akan memberikan 

semua kalimat yang muncul, yang sesuai dengan kebutuhan  penelitian, dalam 

karangan yang disusun oleh siswa kelas 2 SMP Muhammadiyah 9 Gemolong 

tahun pelajaran 2009/2010. Uraian ini mencakup (1) kategori kata atau frase yang 

menjadi unsurnya (2) hubungan makna antar unsur-unsurnya 

a. Kategori kata atau frase yang menjadi unsurnya 

b. Hubungan makna antar unsur-unsurnya 

2. Ketepatan penggunaan frase nominal 

Hasil penggunaan frase nominal berdasarkan hubungan makna antar 

unsur-unsurnya, uraian ketepatan penggunaan antara lain ketepatan penjumlahan 



141 dari 176 pengguna atau 80,11 %; Pemilihan 52 dari 59 pengguna atau 88,13 

%; Kesamaan 1 dari 1 pengguna atau 100 %; Penerang 44 dari 45 pengguna atau 

97,77 %; Pembatas tidak ada yang menggunakannya; Penentu atau Petunjuk tidak 

ada yang menggunakannya; Jumlah 1 dari 1 pengguna atau 100 %; Sebutan tidak 

ada yang menggunakannya. Dengan demikian, tampak bahwa siswa dengan baik 

atau mampu menggunakan frase nominal hubungan makna antar unsur-unsurnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa persentase 

ketepatan menggunakan frase nominal hubungan makna antar unsur-unsurnya 

termasuk kriteria baik atau mampu. Karena rata-rata ketepatan penggunaan frase 

nominal mencapai di atas 75 %. Jadi dapat di katakan bahwa siswa kelas 2 SMP 

Muhammadiyah 9 Gemolong tahun 2009/2010 mampu menggunakan frase 

nominal. 

3. Kemampuan penggunaan frase nominal  

Uraian ketepatan penggunaan frase nominal antara lain ketepatan N 

diikuti N terdiri dari 362 dari 498 jumlah pengguna atau 72,69 %; N diikuti V 

sebanyak 1 dari 1 jumlah pengguna atau 100 %; N diikuti Bil 48 dari 50 

pengguna atau 96 %; N diikuti Ket 2 dari 2 jumlah pengguna atau 100 %; N 

diikuti FD 0 dari 0 pengguna atau tidak ada yang memakainya; N didahului Bil 2 

dari 2 pengguna atau 100 %; N didahului Sd 16 dari 22 pengguna atau 72,72 %; 

Yang diikuti N tidak ada yang menggunakannya; Yang diikuti V 81 dari 97 

pengguna atau 83,50 %; Yang diikuti Bil 12 dari 12 pengguna atau 100 %; Yang 

diikuti Ket 1 dari 1 pengguna atau 100 %; Yang diikuti FD 16 dari 19 pengguna 

atau 84,21 %. 



Hasil penggunaan frase nominal berdasarkan hubungan makna antar 

unsur-unsurnya, uraian ketepatan penggunaan antara lain ketepatan penjumlahan 

141 dari 176 pengguna atau 80,11 %; Pemilihan 52 dari 59 pengguna atau 88,13 

%; Kesamaan 1 dari 1 pengguna atau 100 %; Penerang 44 dari 45 pengguna atau 

97,77 %; Pembatas tidak ada yang menggunakannya; Penentu atau Petunjuk tidak 

ada yang menggunakannya; Jumlah 1 dari 1 pengguna atau 100 %; Sebutan tidak 

ada yang menggunakannya. 

Berdasarkan uraian di atas,  dapat dikatakan bahwa ketepatan 

penggunaan frase nominal termasuk kriteria baik atau mampu. Karena rata-rata 

ketepatan penggunaan frase nominal mencapai di atas 75 %. Jadi dapat dikatakan 

bahwa siswa kelas 2 SMP Muhammadiyah 9 Gemolong Tahun Pelajaran 

2009/2010 mampu menggunakan frase nominl. 

4. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Hipotesis 1 

Pembuktian hipotesis 1 dapat diketahui berdasarkan analisis. 

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa kemampuan menggunakan frase 

nominal menurut kategori kata atau frase yang menjadi unsurnya, mencapai lebih 

dari 75 % sehingga hipotesis 1 terbukti. 

b. Hipotesis 2 

Pembuktian hipotesis 2 dapat diketahui berdasarkan analisis. 

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa kemampuan menggunakan frase 

nominal menurut  hubungan makna antar unsur-unsurnya, mencapai lebih dari 75 

% sehingga hipotesis 2 terbukti. 

 



D. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data, secara umum dapat disimpulkan, bahwa siswa kelas 

2 SMP Muhammadiyah 9 Gemolong Tahun Pelajaran 2009/2010 mampu 

menggunakan frase nominal pada karangan. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah 

704 pengguna frase nominal kategori kata atau frase yang menjadi unsurnya terdiri 

dari pengguna yang tepat sejumlah 541 dan penggunaan yang kurang tepat sejumlah 

163. Presentase penggunaan tepat adalah 76,84 % dan penggunaan yang kurang tepat 

adalah 23,15 %.  

Sedangkan pengguna frase nominal hubungan makna antar unsur-unsurnya 

terdiri dari 282 pengguna, 239 pengguna tepat sedangkan 43 pengguna  kurang tepat. 

Presentase tepat adalah 84,75 % dan pengguna kurang tepat 15,24 %. Penentuan 

kemampuan penggunaan ini sesuai dengan kualifikasi kemampuan, yaitu dianggap 

mampu jika 75 % ke atas siswa dengan tepat menggunakan frase nominal. 
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