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MOTTO 
 
 
 

Orang-Orang yang gemar berbuat kebaikan terjaga dari 

bencana keburukan. Ahli kebaikan di dunia merupakan 

juga ahli kebaikan di akhirat. Dan yang pertama kali 

masuk surga adalah mereka yang ahli dalam kebaikan  

(HR. Al Haaqim dan Al Baihaqi) 
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ABSTRAK 
 
 

Hubungan antara Kreativitas Verbal dengan Kemampuan Berbahasa 

Indonesia Pada Siswa Sekolah Dasar 

 
 

Kemampuan berbahasa ada empat macam, yaitu membaca, menulis, 
menyimak, dan berbicara. Kemampuan berbahasa pada anak, khususnya bahasa 
membaca dan menulis dalam perkembangannya penting bagi individu. Fenomena 
yang terjadi pada siswa kelas IV – VI yaitu sebagian siswanya mengalami hambatan 
dalam kemampuan membaca, siswa mengalami hambatan dalam menerjemahkan 
maksud pertanyaan, terutama untuk soal-soal yang membutuhkan penalaran, seperti 
matematika cerita atau menjawab bacaan teks bahasa Indonesia. Selain itu, 
fenomena lain yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa siswa  adalah 
menulis. Faktor yang mempengaruhi siswa SD dalam keterampilan berbahasa adalah 
minat dan faktor anak cenderung terbiasa menonton TV dan ketiadaan figur contoh 
membuat kreatif anak menurun, sebab otak anak anak cenderung pasif. Kreativitas 
merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan 
menerapkannya dalam pemecahan masalah. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Hubungan antara 
kreativitas verbal dengan kemampuan berbahasa Indonesia pada anak SD. (2) 
Tingkat kreativitas verbal anak SD. (3) Tingkat kemampuan berbahasa Indonesia 
anak SD. (4) Sumbangan efektif kreativitas verbal terhadap kemampuan berbahasa 
Indonesia pada anak SD. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I sampai dengan 
kelas VI di Sekolah Dasar (SD) Sokosari 01 Karanganyar, Pekalongan, berjumlah 
210 siswa. Berdasarkan karakteristik siswa dari kelas IV sampai kelas VI jumlah 
sampel dalam penelitian ini 108 siswa. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan nilai bahasa 
Indonesia dan tes TKV. Analisis data menggunakan korelasi product moment.  

Kesimpulan hasil penelitian, yaitu (1) Tidak ada hubungan antara kreativitas 
verbal dengan kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa Sekolah Dasar diperoleh 
hasil r =  -0,023 dengan p = 0,809 jadi p > 0,05 yang berarti tidak ada hubungan 
antara kreativitas verbal dengan kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa 
Sekolah Dasar. Hasil tidak ada hubungan ini menyatakan bahwa variabel kreativitas 
verbal tidak dapat dijadikan variabel bebas untuk mengukur kemampuan berbahasa 
Indonesia pada siswa Sekolah Dasar. (2) Hasil kategori r kreativitas verbal tergolong 
tinggi dengan rerata empirik (ME) = 100,139 dan rerata hipotetik (MH) = 97,49. (3) 
Hasil kategori kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa Sekolah Dasar tergolong 
sedang dengan rerata empirik (ME) = 6,119 dan rerata hipotetik (MH) = 6,049. 

 
 

 
 
 
 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan sarana penting dalam kehidupan manusia untuk 

berkomunikasi, dengan bahasa manusia dapat mengeluarkan ide-ide dan 

pendapatnya sehingga terjalin komunikasi dengan manusia lain. Perkembangan 

pemakaian bahasa pada anak dipengaruhi oleh meningkatnya usia anak. Semakin 

anak bertambah umur, maka akan semakin banyak kosa kata yang dikuasai dan 

semakin jelas pelafalan atau pengucapan katanya. Kemampuan berkomunikasi 

dengan baik, benar, efektif, dan efisien adalah tuntutan. 

Kemampuan berkomunikasi dikembangkan dari empat modal pokok yaitu: 

Listening atau mendengar, speaking atau berbicara, reading atau membaca, dan 

writing atau menulis. Bahasa akan berjalan baik dalam komunikasi apabila dalam 

kegiatan sosial manusia sebagai pemakai bahasa dapat mengatur penggunaan 

bahasa. Artinya, manusia mampu menggunakan bahasa dengan baik apabila bahasa 

yang digunakan dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain dan ditanggapi 

sehingga dalam komunikasi atau interaksi sosial individu dengan individu lainnya 

terjadi secara komunikatif. 

Kemampuan berbahasa ada empat macam, yaitu membaca, menulis, 

menyimak, dan berbicara. Kemampuan berbahasa pada anak, khususnya bahasa 

membaca dan menulis dalam perkembangannya penting bagi individu. Membaca 

merupakan salah satu media yang paling efektif untuk melihat cakrawala dunia 

secara obyektif, mandiri, dan kreatif. Dengan membaca, individu banyak 



 

memperoleh ilmu pengetahuan. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh  pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan 

oleh penulis melalui media kata-kata bahasa tulis. Pengetahuan dan keahlian 

seseorang akan dapat dikembangkan dengan akurat dan efektif melalui kegiatan 

menulis. Oleh sebab itu, membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa 

yang penting untuk diberikan kepada anak Sekolah Dasar (SD) (Juwarlan, 2000). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra penelitian dengan Kepala 

Sekolah di SD ditemui fenomena siswa kelas 4 – 6 sebagian siswanya mengalami 

hambatan dalam kemampuan membaca, siswa mengalami hambatan dalam 

menerjemahkan maksud pertanyaan, terutama untuk soal-soal yang membutuhkan 

penalaran, seperti matematika cerita atau menjawab bacaan teks bahasa Indonesia. 

Selain itu, fenomena lain yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa siswa  

adalah menulis. Siswa saat mengarang tidak selalu benar, siswa sering melakukan 

kesalahan-kesalahan atau ketidaktepatan dalam menulis kata menjadi kalimat. 

Kesalahan atau ketidaktepatan berbahasa adalah bagian konversasi atau komposisi 

yang menyimpang dari bentuk norma baku, salah dalam meletakkan tanda baca dari 

performansi bahasa.  

Hasil penelitian yang dikutip oleh Witdarmono (2008) dari 40 negara, 

Indonesia berada pada peringkat terbawah dalam kemampuan membaca. Tiga besar 

teratas diduduki Finlandia, Korea, dan Kanada. Bagi Indonesia, kemampuan anak-

anak Indonesia usia 14-15 tahun baru pada di tingkat satu. Artinya, hanya mampu 

memahami satu atau beberapa informasi pada teks yang tersedia. Kemampuan untuk 

menafsirkan, menilai, atau menghubungkan isi teks dengan situasi di luar terbatas 

pada pengalaman hidup umum.  



 

Kemampuan menulis diawali saat individu di Taman Kanak-kanak dan 

berlanjut di SD, SMP, SMA bahkan hingga di bangku kuliah. Individu dalam 

menulis dituntut untuk dapat berkata-kata. Kemudian, diperkenalkan pada huruf dan 

simbol. Selanjutnya individu dituntut untuk selalu membaca. Pada saat yang sama, 

Anda juga mulai dituntut untuk mulai menulis dan mendengarkan orang lain dengan 

lebih baik. Seperti anak kurang mampu menempatkan kata dalam kalimat, salah 

menggunakan kata-kata, dan kurang memahami perbedaan makna dari kata yang 

tulisannya sama. Faktor yang mempengaruhi anak kesulitan berbahasa karena dalam 

diri anak kurang memiliki minat untuk belajar bahasa, seperti minat membaca 

sehingga penguasaan kosa kata anak kurang dan berpengaruh terhadap 

ketidakmampuan anak dalam berbahasa (Sopa, 2008).   

Dua hal utama yang membuat anak-anak kehilangan minat membaca buku 

adalah dominasi tayangan televisi dan ketiadaan figur contoh. TV telah membuat 

anak-anak didik di kelas relatif sulit memahami bacaan, anak yang terbiasa 

menonton TV cenderung terbiasa mengansumsi sesuatu yang atraktif tanpa 

melibatkan proses berpikir dan menganalisis. Anak yang menonton TV otaknya 

cenderung pasif. Sedangkan anak yang gemar membaca, otaknya akan bekerja aktif. 

Bacaan membuat koneksi jaringan saraf otak terbiasa bekerja. Manfaatnya jelas, 

kemampuan konsentrasi akan terasah dan daya imajinasi berkembang. Daya 

imajinasi penting diasah sejak dini. Sebab, dengan kekayaan imajinasi, ilmu 

pengetahuan menggerakkan minat belajar membaca. Hal kedua yang membuat 

minat baca pada anak jadi rendah karena ketiadaan figur contoh. Di rumah, orang 

tua kurang membiasakan untuk membaca sehingga anak-anak pun ikut tidak senang 

membaca. 



 

Kepandaian membaca adalah syarat mutlak dalam kehidupan manusia  sejak 

di bangku SD hingga akhir hidup manusia. Bahkan kecerdasan suatu bangsa dapat 

dilihat dari persentase pandai tulis baca bangsa itu. Maka dalam hal ini guru bahasa 

Indonesia memegang peran yang penting dalam memberikan pengajaran  membaca, 

tugas gurulah untuk membantu anak dalam memahami arti dari makna yang telah 

dibacanya. Keterlambatan anak dalam membaca berhubungan dengan keterampilan 

menulis juga terhambat.  

Pelajaran menulis merupakan salah satu materi dalam pelajaran bahasa 

Indonesia. Menulis adalah melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain 

dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut menurut Tarigan (1996). Sebagai 

salah satu keterampilan berbahasa, menulis memiliki peran yang cukup penting 

mengingat keterampilan ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat. Menulis merupakan sebuah keterampilan yang dapat digunakan dengan 

cara yang sangat menguntungkan, baik secara spiritual maupun untuk tujuan 

komersil (Harefa, 2003). 

Harefa (2003) berpendapat bahwa kesalahan bahasa tulis dalam karangan 

anak SD ini penting untuk diperhatikan, sebab anak SD sebagai dasar pembelajaran 

dalam penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada sekolah selanjutnya 

sehingga nantinya setelah dewasa dapat mempergunakan bahasa yang baik dan 

benar pula. Hal ini searah dengan pendapat Riyanto (2007) yang mengatakan bahwa 

mengarang adalah keterampilan menulis di SD. Artinya semua anak yang telah 

tamat SD dapat mengarang. Untuk itu penting diperhatikan sebagai tindak lanjut 

pembinaan terhadap penguasaan kosa kata anak dalam berbahasa. Pentingnya 



 

penguasaan dan pemakaian bahasa secara tertulis yang diwujudkan dalam karangan 

akan melatih anak SD sedikit demi sedikit mempergunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. Sebab kesalahan yang dilakukan anak dalam karangan akan 

diperbaiki oleh guru.  

Sebuah survey dilakukan oleh suatu tim dari Southern Utah University 

terhadap 90.000 anggota AICPA (American Intitute of Certified Public Accountants) 

dan IMA (Institute of Management Accountants). Dari 2.181 respon yang masuk 

seluruhnya menunjukkan bahwa “writes well”, kemampuan menulis yang baik 

adalah satu dari tujuh keahlian yang sangat penting. Enam atribut lainnya, ternyata 

juga kembali pada faktor pentingnya kemampuan menulis yaitu kemampuan 

mendengar secara efektif, kemampuan menggunakan tata bahasa yang baik dalam 

berbicara dan menulis, kemampuan membuat dokumen dengan ejaan yang tepat, 

kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat, kemampuan untuk mengorganisir 

informasi ke dalam kalimat dan paragraf, dan kemampuan untuk menggunakan 

vocabulary dengan benar (Sopa, 2008). 

Menulis dan membaca adalah sesuatu yang lebih jauh dan dalam dari 

sekedar menguasai tata bahasa dan tanda baca. Menulis dan membaca adalah sebuah 

proses yang dapat mengembangkan kemampuan dalam berpikir dinamis, 

kemampuan analitis dan kemampuan membedakan berbagai hal secara akurat dan 

valid. Menulis dan membaca bukan hanya sebuah cara untuk mendemonstrasikan 

apa yang telah diketahui, lebih dari itu menulis adalah cara untuk memahami apa 

yang telah diketahui. Menulis akan meningkatkan rasa percaya diri, dan rasa percaya 

dirilah yang akan memunculkan berbagai kreativitas. Faktor anak cenderung terbiasa 



 

menonton TV dan ketiadaan figur contoh membuat kreatif anak menurun, sebab 

otak anak anak cenderung pasif.   

Semiawan (Akbar, 2001) mengemukakan bahwa kreativitas merupakan 

kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam 

pemecahan masalah. Kreativitas meliputi, baik ciri-ciri aptitude seperti kelancaran 

(fluency), keluwesan (flexibility) dan keaslian (originality) dalam pemikiran maupun 

ciri-ciri non-aptitude, seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan dan 

selalu ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. Dalam kehidupan ini kreativitas 

sangat penting, karena kreativitas merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti 

dalam proses kehidupan manusia. 

Pembelajaran membaca dan menulis untuk siswa kelas 4-6 SD, yang 

melibatkan ketepatan aspek lafal, intonasi, kebermaknaan, ekspresi, dan gagasan 

sangatlah penting bagi siswa dalam mengembangkan ketiga potensi di atas, agar 

pembelajaran benar-benar menjadi aktivitas memanusiakan manusia secara utuh. 

Kecerdasan individu terbagi ke dalam kecerdasan intelektual (IQ) pada otak kiri dan 

kecerdasan emosional (EQ) pada otak kanan yang saling mempengaruhi, di mana IQ 

berkontribusi untuk sukses hanya sekitar 20% sedangkan EQ bisa mencapai 40%. 

Pembelajaran yang melibatkan otak kiri-kanan, bahkan kecerdasan intelektual (SQ), 

kedudukannya menjadi sangat penting dalam melatih dan mengembangkan ketiga 

kecerdasan tersebut untuk setiap individu (siswa) dalam mengembangkan 

kompetensinya secara terpadu. Pada umumnya usia siswa SD berkisar pada umur 6 

sampai dengan 12 tahun. Pada usia ini siswa baru memiliki kemampuan berfikir 

konkrit, yang berarti bahwa siswa dapat belajar secara bermakna (meaningfull) jika 

menggunakan benda konkrit dari dunia siswa. Oleh karena itu, guru perlu 



 

menghindari pembelajaran yang sifatnya dominan verbal agar tidak verbalisme. 

Kondisi kognitif dan afektifnya terganggu sehingga akan menimbulkan kelelahan, 

ketidakmampuan, kebosanan, kekesalan, kekecewaan, ketakutan, dan stres. Pada 

tahap lanjut dari kondisi seperti ini muncullah perilaku acuh tak acuh, menghindar, 

bahkan membenci (Suryati, 2008). 

Ditinjau dari segi kemampuan aktivitas otak dalam kaitannya dengan 

kreativitas, bahwa otak mengolah informasi dalam bentuk hubungan fungsional 

antar konsep, berupa peta konsep, sehingga terjalin kaitan antar konsep yang satu 

dengan konsep lainnya (Suryati, 2008). Clark (dalam Prabu, 1999) menyatakan 

bahwa lahirnya kreativitas merupakan hasil perpaduan antara fungsi kedua belah 

otak manusia, yaitu otak belahan kiri dan otak belahan kanan. Otak kiri, berkenaan 

dengan kemampuan berpikir ilmiah, kritis, logis dan linier dan otak kanan berkenaan 

dengan fungsi-fungsi pemikiran yang non-linier, non-verbal, holistik, humanistik, 

dan mistis.  

Otak kiri, berkenaan dengan kemampuan berpikir ilmiah, kritis, dan logis 

berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam mengeluarkan ide-ide dan 

keinginan dalam bentuk bahasa. Kemampuan kognitif individu berkaitan dengan 

bahasa dan kesadaran linguistik mempengaruhi kemampuan berbahasa individu. 

Kemampuan kognitif yang berhubungan dengan kreativitas verbal berpengaruh 

terhadap penguasaan keterampilan berbahasa pernah dilakukan oleh Purwatiningsih  

(2008). Hasil kesimpulan penelitian membuktikan bahwa kognitif berfungsi untuk 

menyimpan memori dan digunakan saat individu melakukan komunikasi dengan 

orang lain, baik secara lisan ataupun tulis. Penelitian lain dilakukan oleh Ginting 



 

(2008), dengan salah satu kesimpulannya bahwa kreativitas verbal berhubungan 

dengan keterampilan membaca pada anak Sekolah Dasar (SD).     

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tentang masih banyaknya 

anak yang kurang mampu dalam keterampilan berbahasa, khususnya keterampilan 

berbahasa membaca dan menulis. Di sisi lain, anak kurang memiliki kreativitas 

verbal dalam keterampilan berbahasa Indonesia sehingga prestasi kemampuan 

berbahasa anak menurun. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini diajukan pertanyaan: 

“Apakah ada hubungan antara kreativitas verbal dengan kemampuan berbahasa 

Indonesia pada anak SD?”   

 

B.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Hubungan antara kreativitas verbal dengan kemampuan berbahasa Indonesia 

pada anak SD  

2. Tingkat kreativitas verbal anak SD  

3. Tingkat kemampuan berbahasa Indonesia anak SD 

4. Sumbangan efektif kreativitas verbal terhadap kemampuan berbahasa Indonesia 

pada anak SD 

 

C.   Manfaat Penelitian 

Bukti-bukti yang empiris akan diperoleh melalui penelitian ini, yaitu 

mengenai hubungan antara kreativitas dengan kemampuan berbahasa membaca dan 

menulis pada anak Sekolah Dasar sehingga dari penelitian ini dapat diambil 

manfaat: 



 

1. Bagi orang tua  

Bagi orang tua untuk menambah pengetahuan tentang pendidikan anak 

sehingga dapat lebih memberikan perhatian pada anak sejak dini sehingga dapat 

mendeteksi kelainan sejak awal dan dapat memberikan pendalaman yang lebih 

sesuai. 

2. Bagi anak 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi tentang pentingnya 

kemampuan berbahasa dalam kreativitas verbal sehingga prestasi sekolah dapat 

meningkat. 

3. Bagi guru 

Bagi guru penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang 

hubungan antara kreativitas verbal dengan kemampuan berbahasa pada anak. 

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman guru dalam memotivasi 

anak agar memiliki kemampuan berbahasa dan kreativitas yang tinggi. 

4. Bagi peneliti lain 

Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan dan sumber informasi dalam 

bidang psikologi perkembangan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Berbahasa Indonesia Pada Anak Sekolah Dasar 

1. Pengertian kemampuan berbahasa Indonesia 

Kemampuan menurut Poerwadarminta (1998) adalah kekuatan atau 

kesanggupan dalam melakukan sesuatu hal. Alwasilah (1999) menyatakan bahwa 

bahasa adalah sistem simbol yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi 

dengan manusia lainnya. Bahasa sebagai sistem memiliki seperangkat peraturan 

dalam pemakaiannya, yang menjadi kebiasaan untuk dapat menyampaikan gagasan, 

pemikiran, ajakan, bujukan, dan sebagainya dengan orang lain.  

Fatimah (2006) berpendapat bahwa kemampuan berbahasa antara individu 

satu dengan individu lain berbeda. Perbedaan kemampuan berbahasa dipengaruhi 

oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan. Faktor lain yang juga penting adalah 

faktor fisik, terutama organ berbicara.  

Tarigan (1996) bahwa berpendapat keterampilan berbahasa digolongkan 

menjadi empat aspek keterampilan berbahasa Indonesia yang meliputi:  

a. Keterampilan menyimak adalah suatu keterampilan berbahasa yang 

mengarah pada usaha penangkapan, penghayatan dan pemahaman hakhak/gagasan 

yang disampaikan secara lisan.  

b. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang mengarah pada 

penumbuhan kemampuan mandiri untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk 

lisan.  

c. Keterampilan membaca adalah keterampilan yang berisi usaha-usaha 
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untuk menangkap pendapat, ide gagasan orang lain yang diteruskan dalam bentuk 

tulisan.  

d. Keterampilan menulis adalah keterampilan untuk mengekspresikan 

pendapat, pikiran/gagasan dalam bentuk tulisan yang baik dan benar.  

Keraf (1996) berpendapat bahwa bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. Untuk tujuan praktis: yaitu untuk mengadakan antar-hubungan dalam pergaulan 

sehari-hari.  

b. Untuk tujuan artistik: manusia mengolah dan mempergunakan bahasa itu dengan 

seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia.  

c. Menjadi kunci mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain.  

d. Tujuan filologi: untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar 

belakang manusia, sejarah kebudayaan dan adat-istiadat, serta perkembangan 

bahasa itu sendiri.  

Keempat keterampilan berbahasa di atas, merupakan satu kesatuan yang 

saling berkaitan dan menunjang antara keterampilan yang satu dengan yang lain 

dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar memiliki peranan yang sangat 

penting bagi siswa, karena merupakan awal diletakkannya landasan kemampuan 

berbahasa Indonesia.  

Kesimpulan kemampuan berbahasa Indonesia yaitu kekuatan seorang 

individu dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk dapat menyampaikan 

gagasan, pemikiran, ajakan, bujukan, dan sebagainya dengan orang lain sehingga 

individu dapat berkomunikasi dengan individu lain.    

2. Proses perkembangan kemampuan berbahasa pada anak secara umum 

Vygotsky (dalam Jamaris, 2006), mengemukakan bahwa ada tiga alasan yang 



 

menyebabkan perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif.  

Pertama, anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara 

dengan orang lain. Kemampuan ini disebut dengan kemampuan bahasa secara 

eksternal dan menjadi dasar bagi kemampuan berkomunikasi kepada diri sendiri. 

Pengaruh orang dewasa sangat penting dalam mengembangkan kemampuan bahasa 

anak secara eksternal. Orang dewasa memperkaya kosa kata anak. Ia memberikan 

contoh tentang cara-cara berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar.  

Kedua, transisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kepada 

kemampuan berkomunikasi secara internal membutuhkan waktu yang cukup 

panjang. Transisi ini terjadi pada fase praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. 

Selama masa ini, berbicara pada diri sendiri merupakan bagian dari kehidupan anak. 

Ia akan berbicara dengan berbagai topik dan tentang berbagai hal, melompat dari 

satu topik ke topik lainnya. Pada saat ini, anak sangat senang bermain bahasa dan 

bernyanyi. Pada usia 4-5 tahun, anak sudah dapat berbicara dengan bahasa yang 

baik, hanya sedikit kesalahan ucapan yang dilakukan anak pada masa ini.  

Ketiga, pada perkembangan selanjutnya, anak akan bertindak tanpa berbicara. 

Apabila hal ini terjadi, maka anak telah mampu menginternalisasi percakapan 

egosentris (berdasarkan sudut pandang sendiri) ke dalam percakapan di dalam diri 

sendiri.  

Ada beberapa penelitian tentang perkembangan bahasa sesudah usia 5 tahun 

antara lain penelitian yang dilakukan oleh A. Karmiloff Smith (Mar' at, 2006) yang 

menyelidiki bahasa anak-anak sekolah yang mengatakan bahwa antara usia 5-8 

muncul ciri-ciri baru yang khas pada bahasa anak, yaitu kemampuan untuk mengerti 

hal-hal yang abstrak pada taraf yang lebih tinggi. Baru kemudian sesudah anak usia 



 

8 tahun bahasa menjadi alat yang betul-betul penting baginya untuk melukiskan dan 

menyampaikan pikiran.  

Di bidang semantik terlihat kemajuan-kemajuan yang tercermin pada 

penambahan kosa kata (vocabulary), penggunaan kata sambung, kata depan yang 

lebih tepat dan penggunaan secara tepat kata-kata yang mempunyai dua makna, 

yaitu makna fisik dan psikis (setelah usia 12 tahun). Aturan sintaksis khusus untuk 

pembuatan kalimat konteks baru dikuasai secara bertahap antara usia 5-10 tahun. 

Anak usia 5 tahun masih terlihat kecenderungan generalisasi (belum dapat 

melepaskan diri dari kecenderungan generalisasi). Selanjutnya pada usia 7 tahun 

baru dapat menggunakan kalimat pasif, maksudnya mengerti aturan-aturan tata 

bahasa mengenai prinsip-prinsip umum dengan keterbukaan untuk prinsip-prinsip 

khusus, bertindak ekonomis dalam mengungkapkan sesuatu serta menghindari hal-

hal yang berlebihan. Sampai SMP keterampilan bicara lebih meningkat, sintaksis 

lebih lengkap dengan variasi-variasi struktur dan variasi-variasi kata, baik 

kekomplekan kalimat tulis maupun lisan (Mar' at, 2006).  

Kesimpulan proses kekmampuan berbahasa diawali mulai dari diri individu 

untuk berkomunikasi dengan anggota lingkungan keluarga, kemudian individu 

berbahasa untuk berinteraksi dengan lingkungan di luar keluarga, dan proses bahasa 

diakhiri dengan kemampuan individu melakukan interaksi lebih luas.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa pada anak 

Hurlock (1998) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemampuan berbahasa, di antaranya yaitu:  

a. Intelegensi: semakin cerdas seorang anak semakin terampil individu berbahasa.  

b. Jenis disiplin: anak yang dibesarkan dengan disiplin cenderung lebih cepat 



 

berbahasa secara lisan dibandingkan didikan secara keras.  

c. Status sosial ekonomi: anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah 

cenderung kurang terorganisir dalam melakukan kegiatan berbahasa karena 

pengaruh sarana.  

d. Lingkungan keluarga: lingkungan keluarga yang ayah dan ibunya sibuk bekerja 

kurang kurang memperhatikan pertumbuhan anak sehingga mempengaruhi 

kemampuan berbahasa pada anak.  

Banyak penelitian eksperimental yang dilakukan dengan tujuan menemukan 

faktor-faktor psikologis yang mendasari keberhasilan atau kegagalan dalam 

penguasaan bahasa. Seperti Susilowati (2007) yang telah melakukan penelitian 

tentang penerapan metode permainan untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pada siswa SD.  

Individu-individu yang memasuki sekolah formal pada dasarnya telah 

membawa kebiasaan-kebiasaan sebagai hasil belajar, baik dari lingkungan 

pendidikan prasekolah maupun dari latar belakang kehidupan keluarganya. 

Pengaruh lingkungan keluarga tidak hanya terbatas pada pola pikirnya secara dini 

dan pola mengekspresikan, tetapi juga seluruh kondisi yang ada di rumah.  

Pengaruh tersebut akan mempelancar atau sebaliknya menghambat 

kemajuan berbahasa anak. Guru yang berpengalaman menyadari adanya fakta 

bahwa siswa-siswa berbeda kemampuan dalam menguasai dan memahami bahasa 

lisan dan tulis serta kemampuan mengekspresikan diri secara tepat. Anak-anak  

yang masuk sekolah dasar sekitar umur 6 tahun, tingkat kematangan mental dan 

kemampuan berbahasa mereka berbeda-beda. Pengalaman dan kematangan 

merupakan faktor pendukung perkembangan anak di dalam kemampuan berbahasa  



 

Geddes (dalam Delphie, 2006) menyatakan bahwa faktor organ tubuh 

(organically based etiologies), dan lingkungan (environmentally based etiologies) 

menyebabkan seseorang kesulitan dalam belajar berbahasa. Ada tiga kategori, yaitu:  

a. faktor organik dan biologis (organic and biologicalfactors),  

b. faktor genetika (genetic factors ), dan  

c. faktor lingkungan (environmental factors)  

 Myers dan Hammill (Dardjowidjojo, 2003) menjelaskan bahwa penyebab 

dari faktor organ tubuh disebabkan adanya faktor-faktor berikut.  

a. Konsep tentang minimal disfungsi otak. Kegiatan otak yang berada di 

bawah optimal tidak terjadi dikarenakan adanya cedera pada struktur lapisan luar 

otak (cortex).  

b. Faktor patologis terjadinya disfungsi otak, disebabkan adanya kondisi-

kondisi seperti cerebral hemorrhage, penyakit, luka akibat kecelakaan pada kepala, 

kelahiran premature, anoxia (kelangkaan oksigen), ketidaksesuaian faktor Rh, 

kecacatan bawaan, dan faktor-faktor genetika.  

c. Hubungan di antara tipe-tipe disfungsi otak, keterampilan neural di bawah 

optimal menyebabkan terjadinya kelainan pada daerah cerebral berkaitan dengan 

manifestasi tanda-tanda yang bersifat neurologis halus.  

d. Hubungan antara disfungsi otak dan kelainan belajar khusus anak 

dimungkinkan menunjukkan:  

1) ada gejala-gejala disfungsi otak tetapi tidak terdeteksi, 

2) ketidakmampuan belajar,  

3) disfungsi otak dan ketidakmampuan belajar, atau terjadi keterlambatan berpikir 

saat belajar. 



 

Faktor etiologi berdasarkan atas faktor lingkungan (Geddes dalam Delphi, 

2006) meliputi hal-hal sebagai berikut:  

a. Pengaruh dari gangguan emosional. Indikasinya adalah anak dengan 

masalah-masalah emosional berkecenderungan mempunyai kelemahan dalam 

persepsi, bicara, dan mata pelajaran akademik.  

b. Pengalaman-pengalaman yang tidak memadai yang diperoleh 

sebelumnya. Diperlukan adanya peningkatan dalam proses sensori motor untuk 

meningkatkan keterampilan-keterampilan perseptual (oleh karena itu dalam setiap 

program yang berkaitan dengan persepsi gerak selalu diimplementasikan sensori 

motor guna meningkatkan keterampilan perseptual).  

c. Kehilangan lingkungan. Kecenderungan kehilangan lingkungan bagi 

seorang anak menimbulkan masalah belajar yang mungkin menjadi penyebab 

adanya pengalaman-pengalaman belajar yang kurang memadai, kegiatan belajar 

yang sangat rendah, rendahnya perawatan yang bersifat medis menjadikan seorang 

anak mempunyai cedera pada otak.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan berbahasa, yaitu: intelegensi, jenis disiplin, posisi 

urutan anak, status sosial ekonomi, lingkungan keluarga, faktor organik dan biologis 

(organic and biological factors), dan faktor genetika (genetic factors).  

4. Komponen kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa SD  

a.   Kemampuan membaca  

Burhan dalam Juwarlan (2000) berpendapat bahwa membaca adalah 

perbuatan yang dilakukan berdasarkan beberapa keterampilan, yaitu mengamati,  

memahami dan memikirkan. Tarigan (1996) menyatakan bahwa membaca adalah 



 

suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahasa tulis. 

Siswa  memerlukan kemampuan awal agar dapat membaca, dalam hal ini adalah 

memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya. 

Chall (Susilowati, 2007) mengemukakan ada beberapa tahapan dalam 

perkembangan kemampuan membaca, dimulai dari ketrampilan pre-reading hingga 

ke kemampuan membaca yang sangat tinggi pada orang dewasa. 

Tahap 1, dimulai dari masa sebelum anak masuk kelas pertama, anak-anak 

harus menguasai prasyarat membaca, yakni belajar membedakan huruf dalam 

alfabet. Kemudian pada saat anak masuk sekolah, banyak yang sudah dapat 

“membaca” beberapa kata, seperti “Pepsi”, “McDonalds”, dan “Pizza Hut.” 

Kemampuan anak untuk mengenali simbol-simbol populer ini  karena seringnya 

melihat di televisi atau pun di sisi jalan serta meja  makan. Hal ini  mengindikasikan 

bahwa anak dapat membedakan antara pola huruf. 

            Tahap 2, mencakup tahun pertama di kelas satu. Anak belajar kecakapan 

merekam fonologi, yaitu keterampilan yang digunakan untuk menerjemahkan 

simbol-simbol ke dalam suara dan kata-kata. Kemampuan ini diikuti dengan tahap 

kedua pada kelas dua dan tiga, di mana anak sudah belajar membaca dengan fasih.  

            Perubahan dari “learning to read” menuju “reading to learn” dimulai dalam 

tahap 3, dimulai dari kelas 4 sampai kelas 8. Anak-anak pada tahap ini sudah bisa 

mendapatkan informasi dari materi tertulis, dan ini direfleksikan dalam kurikulum 

sekolah. Anak-anak di kelas ini diharapkan belajar dari buku yang mereka baca. Jika 

anak belum menguasai “ how to” membaca ketika kelas empat, maka kemajuannya 

membaca untuk kelas selanjutnya bisa terhambat.  



 

Tahap 4, dimulai pada saat sekolah tinggi, direfleksikan dengan  kemampuan 

baca yang sangat fasih.  Anak menjadi semakin dapat memahami beragam materi 

bacaan  dan menarik kesimpulan dari apa yang mereka baca. 

Tarigan (1999) menyatakan bahwa terdapat dua aspek dalam keterampilan 

membaca, yaitu: 

a. Keterampilan yang bersifat mekanis. Aspek ini mencakup:  pengenalan 

bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem, kata, frase, pola klausa, 

kalimat dan lain-lain), pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi 

kemampuan untuk menyuarakan bahasa yang tertulis, kecepatan membaca.  

b. Keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap pada urutan 

yang lebih tinggi. Keterampilan ini mencakup: memahami pengertian sederhana, 

memahami makna, maksud dan tujuan pengarang relevansi atau kehidupan realisasi 

pembaca, penilaian atau evaluasi tentang isi dan bentuk, dan kecepatan membaca 

fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. 

Kesimpulan keterampilan membaca yaitu suatu proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan 

oleh penulis melalui media kata atau bahasa tulis sehingga pembaca dapat memiliki 

keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pemahaman.  

b.   Kemampuan menulis 

Batasan tentang menulis diantaranya dikemukakan oleh Affandi (Sumiyo 

dkk, 1994), yaitu menulis adalah mengorganisasikan ide menjadi rangkaian yang 

logis. Tarigan (1996) berpendapat bahwa menulis merupakan kegiatan yang 

melukiskan lambang-lambang grafik, yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-



 

lambang grafik tersebut. Bahasa tulis yang dipergunakan dalam kegiatan menulis 

menurut Harefa (2003) yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan mengeluarkan 

secara tertulis, atau mengorganisasikan ide menjadi rangkaian yang logis dalam 

tulisan. Pada prinsipnya menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa, 

menulis memiliki peran yang cukup penting mengingat keterampilan ini sangat 

dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Harefa, 2003).  

Antara bahasa lisan dan tulis mempunyai kaitan yang erat satu dengan lainnya. 

Pateda (2000) mengemukakan pendapatnya bahwa seorang anak belajar berbicara 

jauh sebelum anak tersebut dapat menulis kosa kata, pola kalimat, dan organisasi 

ide-ide yang memberi ciri pada ujaran merupakan dasar bagi ekspresi tulis 

berikutnya. Dengan kata lain, pengetahuan bahasa lisan yang dikuasai oleh 

seseorang dapat mempengaruhi bahasa tulis dari orang yang bersangkutan. 

Keterampilan menulis banyak fungsinya. Fungsi itu lebih banyak berguna bagi 

penulis, bukan orang lain.  

Fungsi-fungsi menulis antara lain adalah untuk memperlancar mekanisme 

kerja masyarakat intelektual, pelestarian, pengembangan, dan penyempurnaan ilmu 

pengetahuan (Sumiyo, dkk., 1994).  

Menurut Panuju (2003) ada lima tujuan utama dalam menulis, yaitu:  

a. Tujuan menghibur : penulis bermaksud menghibur kepada pembaca 

sehingga pembaca merasa senang dari membacanya. 

b. Tujuan menyakinkan dan berdaya bujuk : karangan atau tulisan 

bertujuan menyakinkan dan berdaya bujuk termuat dalam isi sehingga pembaca 

dapat menerima gagasan yang dibicarakan penulis/pengarang.  

c. Tujuan penerangan : isi karangan memberi keterangan (informasi 



 

tentang segala hal kepada pembaca dan bersifat inovatif).  

d. Tujuan pernyataan diri : pernyataan diri bertujuan untuk 

memperkenalkan atau menyatakan diri penulis/pengarang kepada pembaca, biasanya 

hasil menulis berupa autobiografi.  

e. Tujuan kreatif : tujuan kreatif ini berkaitan erat dengan tujuan 

pernyataan diri, tetapi lebih jauh lagi tujuan kreatif mengarah pada pencapaian nilai 

artistik, seni yang ideal.  

Tujuan menulis yang ketiga (c) yaitu tujuan penerangan isi karangan 

memberi keterangan (informasi tentang segala hal kepada pembaca dan bersifat 

inovatif). Bahasa tulis bentuk penerangan yang digunakan siswa pada karangan 

bertujuan untuk memberikan keterangan apa yang ada dalam pikiran dan apa yang 

diketahui oleh siswa untuk dipahami oleh pembaca.  

Seseorang dalam membuat karangan atau tulisan dibutuhkan syarat-syarat 

keterampilan. Suyitno (1996) dalam hal syarat-syarat keterampilan mengarang atau 

menulis ada 3 syarat, yaitu pengarang atau penulis (a) harus kaya ide, ilmu 

pengetahuan dan pengalaman hidup, (b) memiliki intuisi dan imajinasi yang tajam, 

dan (c) memiliki kekayaan berbahasa, dengan keterangannya sebagai berikut.  

a. Pengarang atau penulis harus kaya ide, ilmu pengetahuan, dan 

pengalaman hidup. 

Kekayaan ide, ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup dalam menulis atau 

mengarang sebagai modal pokok dalam kegiatan menulis atau mengarang. 

Kekayaan ini dapat dicapai dengan membina secara intensi keterampilan membaca 

dan keterampilan menyimak, keterampilan merekam, mengolah, dan merespon 

berbagai masukan.  



 

b. Pengarang atau penulis memiliki intuisi dan imajinasi yang tajam  

Intuisi yang tajam berguna untuk menangkap berbagai fenomena kehidupan 

secara sensitif, jeli dan tepat. Sedang daya imajinasi dapat berguna untuk 

mempotensikan ide dan pengetahuan yang dimiliki sehingga hasil karangan atau 

tulisan dapat bervariasi tidak monoton.  

c. Pengarang atan penulis memiliki kekayaan berbahasa  

Faktor bahasa adalah faktor dominan dalam menulis atau mengarang. 

Kekayaan berbahasa yang ditunjang oleh berbagai ide, ilmu pengetahuan, dan 

Pengalaman hidup dapat dimanfaatkan dengan setepat-tepat dan seefektif-efektifnya 

sehingga dapat mengenat sasaran dari tujuan yang hendak dicapai dalam menulis 

atau mengarang.  

3. Kemampuan berbicara 

Greene dan Petty (dalam Tarigan, 1996) menyatakan bahwa dalam linguis 

terdapat istilah ”speaking is language”. Berbicara adalah suatu ketrampilan 

berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh 

ketrampilan menyimak, dan pada masatersebutlah kemampuan berbicara atau 

berujar dipelajari. Berbicara sudah barang tentu erat berhubungan dengan 

perkembangan kosa kata yang diperoleh oleh sang anak melalui kegiatan menyimak 

dan membaca. Kebelum-matangan dalam perkembangan bahasa juga merupakan 

suatu ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan bagi kegiatan berbicara yang efektif 

banyak persamaannya dengan dibutuhkan lagi komunikasi efektif dalam 

ketrampilan-ketrampilan berbahasa yang lainnya itu. 

 

 



 

4. Kemampuan menyimak 

Tarigan (1996) berpendapat bahwa menyimak merupakan kegiatan 

komunikasi satu arah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak adalah 

sebagai berikut ini: 

(a) Menyimak sangat penting dalam penguasaan untuk meniru (imitasi) pada anak 

sangat. 

(b) Menyimak dapat meningkatkan penguasaan kata-kata yang aan dipakai serta 

dipelajari oleh sang anak biasanya ditentukan oleh perangsang. 

(c) Menyimak dapat meningatkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam 

masyarakat tempatnya hidup. 

(d) Meningkatnya ketrampilan menyimak berarti membantu meningkatkan kualitas 

berbicara seseorang. 

(e) Menyimak dapat meningkatkan cara pemakaian kata-kata sang anak. Oleh 

karena itu sang anak akan tertolong kalau mereka menyimak ujaran-ujaran yang 

baik dari para guru, rekaman-rekaman yang bermutu, cerita-cerita yang bernilai 

tinggi, dan lain-lain. 

(f) Menyimak dapat mempengaruhi anak untuk meniru bahasa yang didengarnya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berbahasa menulis merupakan kegiatan yang melukiskan lambang-lambang grafik 

untuk mengorganisasikan ide atau pesan secara logis yang melibatkan perasaan 

secara tertulis sehingga orang lain dapat memahaminya. 

5. Pengukuran kemampuan berbahasa Indonesia pada anak  

Menurut Arikunto (1998) pengukuran prestasi belajar dapat dilakukan 

dengan cara memberikan tes yang mempunyai fungsi untuk mengukur kemampuan 



 

siswa dan keberhasilan program pengajaran. Tes tersebut dapat dibedakan menjadi 

tiga macam yaitu:  

a. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk memenuhi kelemahan--

kelemahan anak sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat 

dilakukan perlakuan yang tepat.  

b. Tes formatif, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana anak telah 

terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu, tes formatif ini dapat digunakan 

sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran.  

c. Tes sumatif, tes ini dilakukan setelah berakhir pemberian sekelompok 

program atau sebuah program yang lebih besar. Tes ini dapat dilakukan pada setiap 

kesempatan akhir catur wulan atau akhir semester.  

Menurut Pasaribu dan Simandjuntak (1998) untuk mengetahui prestasi 

belajar anak, dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian atau evaluasi yaitu 

untuk memaksa kesesuaian antara apa yang diharapkan dan apa yang tercapai. Hasil 

penilaian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

materi pelajaran.  

Dale (dalam Mar’at, 2006) menyatakan ada beberapa macam tes untuk 

mengukur kemampuan berbahasa pada anak-anak. Pengukuran kemampuan 

berbahasa dan perkembangannya paling sedikit mempunyai tiga fungsi, yaitu:  

a. Untuk diagnosa anak-anak yang diduga mempunyai kesukaran pada satu 

atau beberapa aspek perkembangan bahasanya.  

b. Untuk evaluasi kemajuan anak selama terapi dalam kesukaran atau 

persoalan bahasanya.  

c. Untuk riset kemajuan anak yang normal dengan tujuan eksplorasi 



 

terhadap efek dari berbagai faktor lingkungan. Misalnya kedwibahasaan, jumlah 

waktu yang di gunakan anak untuk menonton televisi, kedudukan anak dalam 

keluarga, urutan kelahiran, dan terhadap perkembangannya.  

Mar'at (2006) menyatakan ada beberapa tes yang dapat digunakan sehingga 

dapat dipilih tes mana yang paling sesuai untuk situasi dan tujuan yang akan dicapai 

mengukur kemampuan berbahasa anak.  

a.  Pengukuran perkembangan Bahasa  

Hal ini sebenarnya bukan suatu tes, melainkan suatu pengukuran 

kemampuan bahasa secara teoritis. Caranya ialah mengumpulkan data-data bahasa 

yang berupa tuturan spontan (spontaneous speech) dari anak-anak usia 1 sampai 5 

tahun, kemudian dianalisis untuk mengetahui berapa banyak morfem yang telah 

mereka ketahui atau kuasai. Melalui cara ini akan didapatkan indeks perkembangan 

bahasa anak yang dinyatakan dalam (MLU) (Mean Length of Utterances).  

b. Tes cerita  

Guru memberikan suatu cerita pendek kepada anak, kemudian anak harus 

melakukan tindakan mengulang cerita tersebut dengan kata-katanya sendiri atau 

mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Dari hasilnya akan diketahui berapa 

banyak isi cerita yang dapat diproduksi dan dimengerti oleh anak. Tes ini lebih 

menitikberatkan pada isi (comprehension) dan bukan pada struktur kalimat 

(sintaksis). 

c. Tes mengukur kemampuan komunikasi  

Tes ini mengukur kemampuan mengerti tuturan dan memproduksi tuturan. 

Dalam tes ini ada dua orang anak yang duduk berhadapan dan dipisahkan oleh 

sebuah meja. Di atas meja dipasang sekat atau layar sehingga anak yang satu tidak 



 

dapat melihat anak yang lain. Kepada kedua anak ini kemudian diberikan berbagai 

benda yang sama jumlah dan variasinya. Setelah itu, kepada anak pertama 

diinstruksikan untuk mengambil salah satu benda dan mendeskripsikannya dengan 

kata-kata sendiri, sehingga anak yang kedua dapat mengerti apa yang dimaksudkan 

lalu mengambil benda yang sama yang ada dihadapannya. Tes ini akan memberi 

nilai (skor) berapa banyak seorang anak dapat berhasil mendeskripsikan benda 

sehingga dimengerti oleh anak yang lain dan sebaliknya berapa banyak anak 

berhasil mengerti dari temannya.  

d. Tes perbendaharaan kata  

Dalam tes ini, anak harus menunjukkan gambar mana yang sesuai dengan 

kata-kata yang diucapkan dalam tes, untuk mengukur pemahaman anak terhadap 

kata-kata tersebut. 

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengukuran kemampuan berbahasa Indonesia pada anak adalah suatu sarana untuk 

mengetahui dan mengukur prestasi belajar anak dalam berbahasa Indonesia gengan 

menggunakan tes diagnostik, tes formatif dan tes sumatif. Dalam penelitian ini 

menggunakan tes sumatif sebagai alat ukurnya yang meliputi tes cerita dan tes 

perbendaharaan kata dalam kalimat. 

 

B. Kreativitas Verbal 

1.   Pengertian kreativitas verbal 

Rhode (dalam Akbar, dkk., 2001) mendefinisikan kreativitas ke dalam empat 

jenis dimensi sebagai Four P’s of Creativity, yaitu dimensi Person, Process, Press 

dan Product. Guilford (dalam Akbar, dkk., 2001) menyatakan bahwa Creativity 



 

refers to the abilities that are characteristics of creative people. Definisikan 

kreativitas yang menekankan dimensi proses seperti diajukan Munandar (1997): 

Creativity is a process that manifest in self in fluency, in flexibility as well in 

originality of thinking. Amabile (dalam Akbar, dkk., 2001) mengemukakan bahwa: 

Creativity can be regarded as the quality of product or respons judged to be creative 

by appropriate observes.  

Semiawan (1994) mengemukakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan 

untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan 

masalah. Kreativitas meliputi, baik ciri-ciri aptitude seperti kelancaran                                                 

(fluency), keluwesan (flexibility) dan keaslian (originality) dalam pemikiran maupun 

ciri-ciri non-aptitude, seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan dan 

selalu ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. Suryati (2008) menyatakan 

bahwa kreativitas verbal adalah kemampuan seseorang dalam berbicara, menyimak, 

membaca, dan menulis tentang hal-hal yang konkrit ditemui di sekitar lingkungan 

individu.  

Munandar (1997), dalam uraiannya tentang kreativitas verbal menunjukkan 

ada tiga tekanan kemampuan, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan untuk 

mengkombinasi, memecahkan atau menjawab masalah dan cerminan kemampuan 

operasional anak kreatif. Ketiga tekanan kemampuan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, 

informasi atau unsur-unsur yang ada. 



 

b. Kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan 

banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dimana penekanannya 

adalah pada kuantitas, ketepatgunaan dan keragaman jawaban. 

c. Kemampuan yang secara operasional mencerminkan kelancaran, 

keluwesan dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi 

(mengembangkan, memperkaya, memerinci) suatu gagasan. 

Akbar, dkk., (2001) berpendapat bahwa kreativitas pada intinya merupakan 

kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 

maupun karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non-aptitude, baik 

dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang 

semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dalam 

kehidupan ini kreativitas sangat penting, karena kreativitas merupakan suatu 

kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia.  

Suatu karya kreatif sebagai hasil kreativitas seseorang dapat menimbulkan 

kepuasan pribadi yang tak terhingga. Hal ini menunjukkan terjadinya perwujudan 

dari sepenuhnya yang merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan 

manusia, (Munandar, 1997). Dalam teori kebutuhan Globe (1996) disebutkan bahwa 

dalam perwujudan diri manusia, kreativitas merupakan manifestasi dari individu 

yang memiliki fungsi penuh. Dari sini terlihat bahwa kreativitas penting untuk 

mengembangkan semua bakat dan kemampuan individu dalam pengembangan 

prestasi hidupnya.  

Treffinger (Semiawan, 1994) menjelaskan bahwa ada empat alasan penting 

mengapa seseorang perlu belajar kreatif. Keempat alasan tersebut adalah :  



 

Pertama, belajar kreatif membantu anak menjadi lebih berhasil guna jika 

orang tua atau guru tidak bersama anak.  

Kedua, belajar kreatif menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk 

memecahkan masalah yang tidak mampu kita ramalkan yang timbul di masa depan.  

Ketiga, belajar kreatif dapat mempengaruhi, bahkan dapat mengubah karir 

pribadi serta dapat menunjang kesehatan jiwa dan badan seseorang.  

Keempat, belajar kreatif dapat menimbulkan kepuasan dan kesenangan yang 

besar. Secara lebih luas, belajar kreatif dapat menimbulkan terciptanya ide-ide baru, 

cara-cara baru dan hasil-hasil yang baru. Dari uraian tadi, berpikir kreatif dapat 

dinilai sebagai segi yang amat penting dalam kehidupan, terutama dalam konteks 

pendidikan. 

Kesimpulan kreativitas verbal merupakan kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam 

karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu 

relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam berbicara, menyimak, 

membaca, dan menulis tentang hal-hal yang konkrit ditemui di sekitar lingkungan 

individu.  

2.   Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas verbal 

Guilford (Prabu, 1999) menyatakan bahwa faktor kreativitas verbal dapat 

berperan kuat, karena dengan kemampuan secara lancar dan luwes dalam bentuk 

yang asli yang diikuti dengan kemampuan mengurai dan merumuskan kembali 

secara benar dapat membuat seseorang cekatan, terampil, dan mampu 

menyelesaikan tugas pekerjaannya dengan lebih baik dan lebih cepat.  



 

Charles (Puspo, 2003) menyatakan bahwa dari segi inteligensi, dapat 

dijelaskan bahwa terlepas dari faktor kreativitas dan atau faktor psikologis lainnya, 

kadar inteligensi merupakan faktor yang berperan kuat. Dalam kadar inteligensi 

tertentu dalam pengertian tingkat kemampuan potensial seseorang untuk dapat 

menggunakan pemikirannya dalam mempelajari, menyesuaikan diri dalam 

pemecahan suatu masalah baru secara cepat dan berhasil, maka seseorang dapat 

menyelesaikan pekerjaan tugasnya secara tepat dan cepat.  

Uraian dari dua pendekatan tadi menunjukkan bahwa kedua-duanya baik 

kreativitas maupun inteligensi dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang 

dapat atau tidak dapat mengerjakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, cepat, dan 

tepat. Itu semua tergantung dari sejauh mana seseorang memiliki tingkat kreativitas 

dan inteligensi tertentu, yang setiap orang berbeda secara individual. 

Torrance (Munzert, 2002) dalam temuan hasil penelitiannya menjelaskan 

bahwa anak-anak yang tinggi kreativitasnya memiliki taraf inteligensi (IQ) di bawah 

rata-rata IQ kelompok sebayanya. Dalam kaitannya dengan keberbakatan 

(giftedness), Torrance mengemukakan bahwa IQ tidak dapat dijadikan ukuran satu-

satunya sebagai kriteria untuk mengidentifikasi anak-anak yang berbakat. Apabila 

yang digunakan untuk menentukan kriteria keberbakatan hanya IQ, diperkirakan 

70% anak yang memiliki tingkat kreativitas tinggi akan tersingkir dari penyaringan. 

Pada tingkat IQ di atas 120, hampir tidak ada hubungan antara kreativitas dengan 

inteligensi. Artinya, orang-orang yang IQ-nya tinggi mungkin kreativitasnya rendah, 

atau sebaliknya. 

Clark (Prabu, 1999) menyatakan bahwa dalam proses berpikir kreatif 

bertalian erat dengan fungsi otak. Untuk itu, bahasan materi ini akan disinggung 



 

secara singkat keterkaitan keduanya. Lahirnya kreativitas dalam bentuk gagasan 

maupun karya nyata dalam proses seperti ini telah diuraikan di atas merupakan hasil 

perpaduan antara fungsi kedua belah otak manusia. Konsep otak mengenalkan 

perbedaan fungsi otak menurut belahannya yaitu: 

a. Left hemisphere, adalah belahan otak kiri, berkenaan dengan kemampuan 

berpikir ilmiah, kritis, logis dan linier. 

b. Right hemisphere, adalah belahan otak kanan, berkenaan dengan fungsi-

fungsi pemikiran yang non-linier, non-verbal, holistik, humanistik, dan mistis. 

Fatimah (2006) berpendapat bahwa kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh 

kesehatan fisik, kesehatan emosi, dan menyesuaikan emosi dengan suasana yang 

dihadapi. 

a. Kesehatan fisik, artinya individu mempunyai tubuh yang sehat tidak 

terkena suatu penyakit atau menderita sakit.  

b. Kesehatan emosi, artinya emosi individu dalam keadaan stabil, tidak 

tertekan atau memiliki perasaan gelisah, sedih, dan marah.  

c. Menyesuaikan emosi dengan suasana yang dihadapi, artinya individu 

dapat menyesuaikan keadaan lingkungan dengan mengendalikan emosi yang 

dimiliki.  

Jamaris (2005) menambahkan bahwa kecerdasan berhubungan dengan 

karakter dan integritas terbentuk pertama-tama di lingkungan keluarga. Di 

lingkungan kecil itulah seseorang seharusnya mengenal dan belajar tentang berbagai 

tata nilai. Lewat pendidikan yang diberikan, tata nilai akan ditumbuhkembangkan 

agar yang bersangkutan siap memasuki dunia nyata di luar kehidupan keluarga. 

Secara konseptual, mendasar dan hakiki, tata nilai bersumber pada agama yang 



 

dianut. Dari situlah ketahanan pribadi mulai dibentuk dan diberi landasan kokoh, 

yaitu iman dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Seseorang dapat memiliki 

kecerdasan emosi lewat karakter dan dapat terlihat dari tata nilai yang didapat 

seseorang dari agama, budaya, ataupun keluarganya. 

Secara umum semua kondisi dapat menimbulkan kreativitas karena ada 

kondisi tertentu yang menyebabkan munculya kreativitas. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi kreativitas verbal secara umum ada dua yaitu faktor intrinsik 

dan ekstrinsik. Faktor intrinsik dibedakan menjadi dua yaitu (1) faktor jasmani 

(fisiologis) yang meliputi kesehatan tubuh, keadaan tubuh (cacat tubuh misalnya, 

kurang pendengaran, kurang penglihatan) dan (2) faktor psikologis merupakan 

faktor kejiwaan dalam diri individu, misalnya, kepandaian, bakat, motivasi dan 

kesehatan mental (Haryani, 2005). 

Faktor instrinik dan ekstrinsik dalam kreativitas, dengan penjelasannya 

sebagai berikut:  

a.   Faktor instrinsik  

1)   Faktor jasmani (fisiologis)  

Faktor jasmani artinya individu mempunyai tubuh yang sehat tidak terkena 

suatu penyakit atau menderita sakit. Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat 

bawaan maupun yang diperoleh, yang termasuk faktor penglihatan, pendengaran, 

dan struktur tubuh. 

2)  Faktor psikologis yang bersifat bawaan yang di peroleh yang terdiri atas: 

a) Faktor intelektual  

Faktor intelektual meliputi faktor potensial yang dimiliki oleh individu. 

Charles (Puspo, 2003) menyatakan bahwa dari segi inteligensi, dapat dijelaskan 



 

bahwa terlepas dari faktor kreativitas dan atau faktor psikologis lainnya, kadar 

inteligensi merupakan faktor yang berperan kuat. Dalam kadar inteligensi tertentu 

dalam pengertian tingkat kemampuan potensial seseorang untuk dapat menggunakan 

pemikirannya dalam mempelajari, menyesuaikan diri dalam pemecahan suatu 

masalah baru secara cepat dan berhasil, maka seseorang dapat menyelesaikan 

pekerjaan tugasnya secara tepat dan cepat.  

b) Faktor non intelektual  

Ahmadi dan Supriyono (2003) menyebutkan bahwa faktor-faktor non 

intelektual yang mempengaruhi kreativitas, antara lain: sikap, kebiasaan, minat, 

kebutuhan, motivasi, emosi dan penyesuaian diri. 

1) Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk 

memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui  

pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa 

tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan 

sosialnya. 

2) Kebiasaan. Kebiasaan adalah tingkah laku yang sudah distabilkan, dengan mana 

kebutuhan-kebutuhan tertentu mendapatkan kepuasan karenanya. Lingkungan 

dengan sikap yang menyetujui ataupun menolak, juga disiplin dan pendidikan, 

sangat mempengaruhi pembentukan kebiasaan. 

3) Minat. Minat adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup 

tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Adanya minat timbullah 

dinamika dan aktivitas manusia yang diarahkan pada pencapaian tujuan akhir. 

4) Kebutuhan, setiap manusia dapat dipastikan memiliki kebutuhan. Jenis 

kebutuhan manusia dibedakan atas kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. 



 

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti makan, minum, 

dan pakai. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi tetapi 

tidak diharuskan, seperti rumah dan motor. Kebutuhan tertier adalah kebutuhan 

mewah seperti mobil.    

5) Motivasi, yaitu kemauan yang kuat besar sehingga mendorong kuat 

berlangsungnya kemauan dalam melakukan suatu kegiatan. Ada dua sifat 

motivasi, yaitu sifat motivasi negatif adalah motivasi yang kurang mendukung 

dan motivasi positif adalah motivasi yang mendukung suatu kegiatan.   

6) Emosi, emosi individu dalam keadaan stabil, tidak tertekan atau memiliki 

perasaan gelisah, sedih, dan marah. Individu perlu menyesuaikan emosi dengan 

suasana yang dihadapi, artinya individu dapat menyesuaikan keadaan 

lingkungan dengan mengendalikan emosi yang dimiliki.  

7) Penyesuaian diri merupakan proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah 

perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan diri dan 

lingkungan tersebut yang meliputi lingkungan alami, lingkungan sosial dan 

lingkungan kejiwaan dari individu. 

b.   Faktor ektrinsik 

a.   Lingkungan keluarga  

Jamaris (2005) menyatakan bahwa lingkungan keluarga mempunyai peran 

penting dalam perkembangan individu (kreativitas). Di lingkungan kecil itulah 

seseorang seharusnya mengenal dan belajar tentang berbagai tata nilai. Lewat 

pendidikan yang diberikan, tata nilai akan ditumbuhkembangkan agar yang 

bersangkutan siap memasuki dunia nyata di luar kehidupan keluarga. Hubungan 

antara latar belakang keluarga, tingkat pendidikan orang tua, nilai-nilai yang 



 

dipentingkan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak, baik pada jenjang 

pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi pada 

umumnya memperkuat teori dan hasil penelitian di luar negeri mengenai faktor-

faktor penentu dalam memupuk dan meningkatkan bakat dan kinerja kreatif anak. 

b.   Lingkungan teman sebaya    

Berbicara mengenai teman sebaya tidak terlepas dari pengertian kelompok. 

Menurut Sears (Dalyono, 2006) kelompok adalah agregat sosial di mana anggotanya 

saling tergantung, memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain. 

Kelompok mempunyai keragaman, ukuran, nilai, tujuan dan ruang lingkup yang 

sama. Kelompok juga diartikan sebagai kumpulan orang yang mempunyai sifat atau 

atribut yang sama dan saling mempengaruhi. 

Kelompok teman sebaya merupakan kelompok yang terdiri dari teman seusia  

dan mereka dapat mengasosiasikan dirinya (Chaplin, 2001). Lingkungan teman 

sebaya merupakan suatu kelompok baru, memiliki ciri, norma, kebiasaan, yang jauh 

berbeda dengan apa yang ada di dalam lingkungan keluarga remaja.   

Kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas ada tiga, yaitu 

faktor internal, non intelektual, dan eksternal. Faktor internal meliputi jasmani, 

psikologis, dan intelektual. Faktor non intelektual meliputi sikap, kebiasaan, minat, 

kebutuhan, motivasi, emosi, dan penyesuaian diri. Faktor eksternal meliputi 

lingkungan rumah,dan teman sebaya. 

3.   Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif verbal 

Munandar (1998) menjelaskan ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif, sebagai 

berikut: 

1)   Keterampilan berpikir lancar 



 

a)   Definisi: 

- Mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau 

pertanyaan. 

- Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. 

- Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. 

b) Perilaku Siswa: 

- Mengajukan banyak pertanyaan. 

- Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan. 

- Mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah. 

- Lancar mengemukakan gagasan-gagasannya. 

- Bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada anak-anak lainnya. 

- Dapat dengan cepat melihat kesalahan atau kekuarangan pada suatu objek 

atau situasi. 

2)   Keterampilan berpikir luwes (Fleksibel) 

a)   Definisi: 

- Menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi. 

- Dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. 

- Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda. 

- Mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. 

b)   Perilaku Siswa: 

- Memberikan aneka ragam penggunaan yang tidak lazim terhadap suatu 

objek. 

- Memberikan macam-macam penafsiran (interpretasi) terhadap suatu gambar, 

cerita atau masalah. 



 

- Menerapkan suatu konsep atau asas dengan cara yang berbeda-beda. 

- Memberikan pertimbangan terhadap situasi, yang berbeda dari yang 

diberikan orang lain. 

- Dalam membahas atau mendiskusikan suatu situasi selalu mempunyai posisi 

yang berbeda atau bertentangan dari mayoritas kelompok. 

- Jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan macam cara yang berbeda-

beda untuk memecahkannya. 

- Menggolongkan hal-hal menurut pembagian (kategori) yang berbeda-beda. 

- Mampu mengubah arah berpikir secara spontan.  

3)   Keterampilan berpikir rasional 

a)   Definisi: 

- Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik. 

- Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri. 

- Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian 

atau unsur-unsur. 

b)   Perilaku siswa: 

- Memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan 

orang lain. 

- Mempertanyakan cara-cara yang lama dan berusaha untuk memikirkan cara-

cara yang baru. 

- Memilih a-simetri dalam menggambar atau membuat disain. 

- Memiliki cara berpikir yang lain dari pada yang lain. 

- Mencari pendekatan yang baru dari yang stereotip. 



 

- Setelah membaca atau mendengar gagasan-gagasan, bekerja untuk 

menemukan penyelesaian yang baru. 

- Lebih senang mensintesis daripada menganalisa situasi. 

4)   Keterampilan memperinci atau mengelaborasi 

a)   Definisi: 

- Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk. 

- Menambahkan atau memperinci detil-detil dari suatu objek, gagasan atau 

situasi sehingga lebih menarik. 

b)   Perilaku siswa: 

- Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan 

masalah dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci. 

- Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain. 

- Mencoba atau menguji detail-detail untuk melihat arah yang akan ditempuh. 

- Mempunyai rasa keindahan yang kuat sehingga tidak puas dengan 

penampilan yang kosong atau sederhana. 

- Menambahkan garis-garis atau warna-warna dan detil-detil (bagian-bagian) 

terhadap gambarnya sendiri atau gambar orang lain. 

5)   Keterampilan menilai (mengevaluasi) 

a.   Definisi: 

- Menentukan patokan penilaian sendiri dan menentukan apakah suatu 

pertanyaan benar, suatu rencana sehat, atau suatu tindakan bijaksana. 

- Mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka. 

- Tidak hanya mencetuskan gagasan, tetapi juga melaksanakannya. 

 



 

b)   Perilaku siswa: 

- Memberi pertimbangan atas dasar sudut pandangnya sendiri. 

- Menentukan pendapatnya sendiri mengenai suatu hal.  

- Menganalisis masalah atau penyelesaian secara kritis dengan selalu 

menanyakan ”mengapa?” 

- Mempunyai alasan (rasional) yang dapat dipertanggung jawabkan untuk 

mencapai suatu keputusan. 

- Merancang suatu rencana kerja dari gagasan-gagasan yang tercetus. 

- Pada waktu tertentu tidak menghasilkan gagasan, tetapi menjadi peneliti atau 

penilai yang kritis. 

- Menentukan pendapat dan bertahan terhadapnya. 

4.   Ciri kreativitas verbal 

Devito (Semiawan, 1994) mengemukakan ada empat tahap dalam proses 

sebagai ciri kreativitas verbal, yaitu: 

a. Persiapan, adalah tahap pengumpulan informasi atau data sebagai bahan 

untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini terjadi percobaan-percobaan atas dasar 

berbagai pemikiran kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapinya. 

b. Inkubasi, adalah tahap diterimanya proses pemecahan masalah dalam 

alam pradasar. Tahap ini berlangsung dalam waktu tak menentu, bisa lama (berhari-

hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun), dan bisa juga hanya sebentar (hanya beberapa 

jam, menit atau detik saja). Dalam tahap ini ada kemungkinan terjadi proses 

pelupaan terhadap konteksnya, dan akan teringat lagi pada saat berakhirnya tahap 

pengeraman dan munculnya masa berikutnya. 



 

c. Iluminasi, yaitu tahap munculnya inspirasi atau gagasan-gagasan untuk 

memecahkan masalah. Dalam tahap ini muncul bentuk-bentuk cetusan spontan, 

seperti dilukiskan oleh Kohler dengan kata-kata now, I see itu yang kurang lebihnya 

berarti: oh ya! 

d. Verifikasi, adalah tahap munculnya aktivitas evaluasi terhadap gagasan 

secara kritis, yang sudah mulai dicocokkan dengan keadaan nyata atau kondisi 

realita. 

Guilford (Damayanti, 2008) dengan analisis faktornya menemukan ada lima 

ciri yang menjadi sifat kreativitas verbal:  

a. Pertama, kelancaran (fluency) adalah kemampuan untuk memproduksi 

banyak gagasan.  

b. Kedua, keluwesan (flexibility) adalah kemampuan untuk mengajukan 

bermacam-macam pendekatan dan/atau jalan pemecahan terhadap masalah.  

c. Ketiga, keaslian (originality) adalah kemampuan untuk melahirkan 

gagasan-gagasan asli sebagai hasil pemikiran sendiri dan tidak klise.  

d. Keempat, penguraian (elaboration) adalah kemampuan untuk 

menguraikan sesuatu secara terperinci.  

e. Kelima, perumusan kembali (redefinition) adalah kemampuan untuk 

mengkaji/menilik kembali suatu persoalan melalui cara dan perspektif yang berbeda 

dengan apa yang sudah lazim.  

Kesimpulan ciri-ciri kreativitas verbal yaitu persiapan, proses pemecahan 

masalah, timbulnya gagasan-gagasan, muncul kreativitas, kelancaran, keluwesan, 

dan keaslian.  

 



 

5.   Pengukuran kreativitas verbal 

Pengukuran Kreativitas menurut Dacey (Nurhidayah, 2007) adalah dasar 

pertimbangan untuk mengukur bakat kreatif anak, yaitu untuk tujuan pengayaan, 

remedial, bimbingan kejuruan, evaluasi pendidikan, dan untuk mengkaji kreativitas 

pada berbagai tahap kehidupan. Davis (Damayanti, 2008) melihat tiga kegunaan 

utama untuk tes kreativitas, yaitu untuk tujuan identifikasi bakat kreatif, penelitian, 

serta untuk bimbingan dan konseling. 

Kreativitas atau bakat kreatif dapat diukur secara langsung dan tidak 

langsung, dapat menggunakan metode tes dan non-tes. Ada pula alat untuk 

mengukur ciri-ciri kepribadian kreatif, dan dapat dilakukan pengamatan langsung 

terhadap kinerja kreatif. Untuk mengukur kemampuan intelektual umum, tes 

individual lebih cermat, tetapi lebih banyak memakan waktu dan biaya. Tes yang  

sudah digunakan di Indonesia adalah tes Stanford-Binet dan Wechsler intelligence 

Scale for Children. Tes inteligensi kelompok memiliki kelebihan yaitu lebih efisien 

dalam ukuran waktu dan biaya, akan tetapi di sisi lain juga memiliki keterbatasan 

yaitu peneliti tidak dapat mengetahui apakah prestasi anak sudah optimal.  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kreativitas verbal digunakan TKV 

(Tes Kreativitas Verbal). Tes Kreativitas Verbal ini terdiri dari 6 subtes. Untuk 

setiap subtes ditentukan batas waktu yang cukup memberi kesempatan pada subyek 

untuk mengekspresikan ide-idenya. Keenam subtes tersebut menurut Munandar 

(1988), yaitu:  

a.   Permulaan kata  

Subtes ini mempunyai batas waktu 2 menit untuk setiap item. Pada subtes 

ini, subyek harus memikirkan sebanyak mungkin kata-kata yang diawali dengan 



 

susunan huruf tertentu yang diberikan. Tes ini mengukur kelancaran dengan kata, 

yaitu kemampuan untuk menemukan kata-kata yang memenuhi persyaratan 

struktural tertentu. 

b.   Menyusun kata  

Subtes ini mempunyai batas waktu 2 menit  untuk setiap item. Pada subtes 

ini, subyek harus menyusun sebanyak mungkin kata - kata dengan menggunakan 

huruf-huruf dari sebuah kata yang diberikan (= ANAGRAM). Tes ini juga 

mengukur kelancaran kata, akan tetapi berbeda dari permulaan kata, karena juga 

menuntut keterampilan dalam reorganisasi perseptuil. 

c.    Membentuk kalimat tiga kata 

Subtes ini mempunyai batas waktu 3 menit untuk setiap item. Pada subtes 

ini, subyek harus membentuk kalimat yang terdiri dari tiga kata, di mana huruf 

pertama pada setiap kata telah ditentukan, akan tetapi urutan dalam penggunaan 

ketiga huruf tersebut boleh sekehendak subyek. Tes ini merupakan ukuran dari 

kelancaran dalam ungkapan, yaitu kemampuan untuk menyusun kalimat-kalimat 

yang memenuhi persyaratan - persyaratan tertentu.  

d.   Sifat-sifat yang sama 

Subtes ini mempunyai batas waktu 2 menit untuk setiap item. Pada subtes 

ini, subyek harus menemukan sebanyak mungkin obyek yang semuanya memiliki 

dua sifat yang ditentukan. Tes ini merupakan ukuran dari kelancaran dalam 

memberikan gagasan, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan yang 

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dalam waktu yang terbatas.  

 

 



 

e.   Macam-macam penggunaan 

Subtes ini mempunyai batas waktu 2 menit untuk setiap item. Pada subtes 

ini, subyek harus memikirkan sebanyak mungkin penggunaan sebuah benda sehari-

hari yang telah ditentukan, akan tetapi penggunaan - penggunaan tersebut haruslah 

merupakan penggunaan yang tidak lazim (tidak biasa). Penggunaan yang sebetulnya 

diperuntukkan bagi benda tersebut tidak perlu dituliskan sebagai jawaban. Tes ini 

merupakan ukuran dari fleksibilitas dalam pemikiran, karena dalam tes ini subyek 

harus dapat melepaskan diri dari kebiasaan untuk melihat sebuah benda sebagai alat 

untuk melakukan hal tertentu saja. Kecuali mengukur fleksibilitas dalam tes ini juga 

mengukur orijinalitas dengan melihat kejarangan jawaban-jawaban dalam sampel. 

f.   Apa kibatnya 

 Subtes ini mempunyai batas-batas  untuk setiap item. Pada subtes ini, 

subyek harus memiliki suatu kejadian hipotesis yang sudah ditentukan. Tes ini 

menuntut subjek untuk menggunakan daya imajinasinya dan dapat menguraikan 

gagasan-gagasannya. Jadi, tes ini merupakan ukuran dari kelancaran dalam 

memberikan gagasan dikombinasikan dengan elaborasi, di mana elaborasi diartikan 

sebagai kemampuan untuk dapat mengembangkan suatu gagasan, memperincinya, 

dengan menghasilkan macam-macam implikasi. 

Kesimpulan pengukuran kreativitas dalam penelitian ini yaitu kreativitas 

verbal diukur dengan menggunakan TKV (Tes Kreativitas Verbal). Tes TKV terdiri 

dari enam subtes, yaitu permulaan kata, menyusun kata, membentuk kalimat tiga 

kata, sifat-sifat yang sama, macam-macam penggunaan, apa akibatnya.   

 



 

C. Hubungan Antara Kreativitas Verbal dengan Kemampuan Berbahasa 

Indonesia Pada Anak Sekolah Dasar 

Kreativitas verbal adalah pengalaman mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan 

dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. Kreativitas merupakan 

masalah penting dalam kehidupan manusia, dengan kreativitas manusia dapat 

mengembangkan diri. Lahirnya kreativitas merupakan hasil perpaduan antara fungsi 

kedua belah otak manusia, yaitu otak belahan kiri dan otak belahan kanan. Otak kiri, 

berkenaan dengan kemampuan berpikir ilmiah, kritis, logis dan linier dan otak kanan 

berkenaan dengan fungsi-fungsi pemikiran yang non-linier, non-verbal, holistik, 

humanistik, dan mistis. Agar anak dapat memiliki kreativitas perlu belajar sejak dini. 

Ada empat alasan penting mengapa seseorang perlu belajar kreatif. Keempat 

alasan tersebut adalah: Pertama, belajar kreatif membantu anak menjadi lebih 

berhasil guna jika orang tua atau guru tidak bersama anak. Kedua, belajar kreatif 

menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk memecahkan masalah yang tidak 

mampu diramalkan oleh anak yang timbul di masa depan. Ketiga, belajar kreatif 

dapat mempengaruhi, bahkan dapat mengubah karir pribadi serta dapat menunjang 

kesehatan jiwa dan badan seseorang. Keempat, belajar kreatif dapat menimbulkan 

kepuasan dan kesenangan yang besar. 

Kreativitas dapat dimiliki anak melalui pendidikan formal. Kegiatan belajar-

mengajar merupakan sebuah pekerjaan yang memerlukan dan mencakup 

pengembangan kreativitas. Kreativitas dalam bidang pendidikan sebagai menjadi 

’fleksibilitas daya cipta’. Kreativitas akan menjadi lebih berguna apabila dikelola 

dan dikembangkan secara benar dapat meningkatkan taraf kehidupan seseorang. 



 

Kehidupan seseorang dapat berkembang dan meningkat melalui komunikasi dengan 

bahasa sebagai media. 

Anak yang telah bersosialisasi dengan dunia di luar rumah akan menemui 

kosa kata yang lebih banyak dan beraneka ragam. Penggunaan bahasa akan berjalan 

baik apabila dalam kegiatan sosial manusia sebagai pemakai bahasa dapat mengatur 

penggunaan bahasa. Artinya, manusia mampu menggunakan bahasa dengan baik 

apabila bahasa yang digunakan dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain dan 

ditanggapi. 

Perkembangan bahasa pada anak, khususnya membaca dan menulis penting 

bagi individu. Membaca merupakan salah satu media yang paling efektif untuk 

melihat cakrawala dunia secara obyektif, mandiri, dan kreatif. Dengan membaca, 

individu banyak memperoleh ilmu pengetahuan. Membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh  pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata bahasa tulis. Suatu proses yang 

menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam 

suatu pandangan, agar makna kata-kata secara  individual akan dapat diketahui. 

Penguasaan kosa kata sebagai keterampilan berbahasa perlu kreativitas.  

Kreativitas dalam keterampilan berbahasa menurut (Craft, 2000) akan 

melatih kemampuan anak, antara lain:    

1. Merespons perasaan anak untuk membantu anak-anak agar merasa percaya diri 

terhadap kemampuan berbahasa yang dimiliki; 

2. Menemukan kecenderungan (ketertarikan) anak termasuk memiliki rasa senang 

terhadap pembelajaran keterampilan berbahasa sehingga anak memiliki ide-ide 

imajinatif dalam menguasai kosa kata; 



 

3. Memberikan ruang kepada anak untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan ide-ide dari yang dikembangkan dari pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa yang sesuai bagi anak; 

4. Mendorong kemampuan anak untuk melakukan refleksi dengan kritis (dengan 

mendorong analisis rasional, bahkan ketika hal itu berkaitan dengan kritik 

terhadap guru, antara lingkungan dan kemampuan untuk merefleksikan dan 

mengkomentasi lingkungan sesuai dengan kemampuan berbahasa siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatahui ada hubungan antara 

kreativitas dengan kemampuan berbahasa. Alasannya, kemampuan berbahasa 

seseorang berhubungan dengan kreativitas yang dimiliki oleh individu, yang 

berkaitan erat dengan kognitif sebagai pusat berfikir. Hal ini searah dengan pendapat 

Dardjowidjojo (2003) yang menyatakan bahwa antara otak dengan bahasa 

berhubungan. Hubungan tersebut terjadi saat individu menerima stimulus dari luar 

individu yang berupa bunyi-bunyi bahasa dikirim ke daerah broca (otak) kemudian 

diinterprestasikan mejadi suku kata, kata, frase, klausa, dan kalimat baik secara lisan 

maupun tulis. 

  

D. Hipotesis 

Hipotesis dalam peneltian ini, yaitu: 

”Ada hubungan positif antara kreativitas verbal dengan kemampuan 

berbahasa Indonesia pada siswa SD”.  

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Nasir (1998) mengemukakan bahwa metode penelitian berhubungan erat 

dengan prosedur, alat dan desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian yang 

digunakan harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur dan alat 

yang digunakan dalam penelitian juga harus cocok dengan metode penelitian yang 

digunakan. Azwar (2001) berpendapat bahwa metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu di mana cara ilmiah tersebut mengandung arti kegiatan penelitian 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode 

dalam penelitian ini diuraikan secara rinci, sebagai berikut. 

 

A.  Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang dapat berubah-

ubah (bervariasi) (Arikunto, 1998). Pendapat lain menyatakan variabel adalah 

konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Nazir, 1998). Jadi, variabel adalah 

objek penelitian atau suatu fenomena yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga 

objek penelitian tersebut mempunyai variasi yang berbeda-beda sesuai dengan 

tujuan penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1.   Variabel bebas           :  Kreativitas verbal       

2.  Variabel tergantung    :  Kemampuan  berbahasa  Indonesia  pada  siswa  Sekolah  
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B.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel merupakan definisi setiap variabel (gejala) 

yang diidentifikasikan secara operasional, dengan menyebutkan instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data serta skala variabelnya. Definisi gejala 

penelitian merupakan definisi dari setiap gejala yang diteliti dengan menyebutkan 

ciri-ciri gejala yang dimaksud. 

Definisi operasional dipergunakan dalam penelitian untuk mengetahui 

pengukuran suatu variabel sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya 

pengukuran tersebut.  Definisi operasional dalam penelitian ini ada dua skala, yaitu 

skala kreativitas dan kemampuan berbahasa, dengan uraiannya sebagai berikut:  

1. Kemampuan berbahasa Indonesia 

Kemampuan berbahasa Indonesia yaitu kekuatan seorang individu dalam 

menggunakan bahasa untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, ajakan, dan 

bujukan sehingga individu dapat berkomunikasi dengan individu lain. Komponen 

kemampuan berbahasa yaitu, membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, dalam 

penelitian ini diarahkan pada kemampuan menulis dan membaca. Untuk mengetahui 

kemampuan berbahasa Indonesia pada subjek menggunakan data jasil tes sumatif, 

dan  hasil tes sumatif tersebut sudah dimiliki oleh guru bahasa Indonesia. Data nilai 

bahasa Indonesia merupakan hasil nilai tes semester ganjil. Data tersebut digunakan 

oleh peneliti sebagai sumber data prestasi kemampuan berbahasa siswa dalam 

pelajaran bahasa Indonesia. 

2. Kreativitas verbal 

Kreativitas verbal merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam karya baru 



 

maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif 

berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam berbicara, menyimak, 

membaca, dan menulis tentang hal-hal yang konkrit ditemui di sekitar lingkungan 

individu. Kreativitas verbal subjek diukur dengan menggunakan tes psikologi untuk 

mengukur intelegensi yaitu TKV terdiri dari enam subtes, yaitu: permulaan kata, 

menyusun kata, membentuk kalimat tuga kata, sifat-sifat yang sama, macam-macam 

penggunaan, apa akibatnya. Keseluruhan jumlah nilai tes ini akan menunjukkan 

taraf inteligensi, daya pikir verbal, kemampuan mengkombinasi, kemampuan 

pembentukan, daya pikir praktis, daya pikir induktif, membayangkan secara konkrit, 

membayangkan ruang, dan daya ingat.  

   

C.  Subjek Penelitian  

Populasi menurut Hadi (1998) adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan 

untuk diselidiki. Istilah penduduk dapat diganti dengan pengertian sejumlah benda, 

binatang atau peristiwa-peristiwa. Sedangkan Suryabrata (1992) mendefinisikan 

populasi sebagai kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian.  

Populasi dalam penelitian dapat luas tetapi dapat dibatasi menurut situasi dan 

tujuan penelitian dengan syarat tidak menyimpang. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IV sampai dengan kelas VI di Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) Sokosari 01 Karanganyar, Pekalongan, berjumlah 108 siswa. Rincian siswa 

kelas IV sebanyak 35 siswa, kelas VI sebanyak 37 siswa, dan kelas VI sebanyak 36 

siswa, jadi siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 108 siswa. 

Alasan dipilihnya siswa kelas IV sampai dengan kelas VI sebagai subjek karena 



 

pada usia tersebut individu sudah lebih matang dalam memahami peran berbahasa 

untuk melakukan komunikasi dengan lingkungan di luar individu.   

Jumlah seluruh siswa kelas IV sampai dengan kelas VI berjumlah 108 siswa 

dipergunakan semua sebagai subjek penelitian. Karena seluruh jumlah populasi 

tersebut dipergunakan sebagai subjek penelitian, maka penelitian ini menggunakan 

teknik studi  populasi.     

 

D.   Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu teknik atau cara yang ditempuh oleh 

peneliti guna memperoleh data untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Hadi 

(1998) menyatakan ada beberapa teknik yang dapat dipergunakan untuk 

mengumpulkan data. Satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dengan tujuan 

yang dipergunakan secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang 

ingin diganti serta keadaan subjek.  

Dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel kemampuan berbahasa  

Indonesia (membaca dan menulis) mempergunakan data dokumentasi dan alat ukur 

tes psikologi. Penjelasan alat pengumpulan data sebagai berikut: 

1.   Tes kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis)  

Kemampuan berbahasa (membaca dan menulis) mempergunakan data 

dokumentasi, yaitu data nilai pelajaran bahasa Indonesia siswa yang sudah dimiliki 

oleh guru kelas. Data nilai bahasa Indonesia merupakan hasil nilai tes semester 

ganjil. Data tersebut digunakan oleh peneliti sebagai sumber data prestasi 

kemampuan berbahasa Indonesia siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia.    



 

Menurut Holly L. Jacobs (1998) unsur-unsur yang dapat dijadikan aspek-

aspek dalam penilaian menulis dan membaca disajikan dalam bentuk blue print, 

sebagai berikut: 

Tabel 1 
Blue print Penilaian dalam Menulis dan Membaca Kelas IV 

 
No Aspek atau 

Komponen 
Aitem Nilai 

1 Menulis IV.  1,2,3,4,5 40 

2 Membaca I.   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

II.  1,2,3,4,5, 

III  1,2,3,4,5 

20 

20 

20 

  Jumlah  100 
 

 
Tabel 2 

Blue print Penilaian dalam Menulis dan Membaca Kelas V 
 

No Aspek atau 
Komponen 

Aitem Nilai 

1 Menulis IV. Mengarang  25 
2 Membaca I     1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

II   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
      14,15,16,17,18,19,20,21, 
      22,23,24,25 
III. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
 

20 
25 
 
 

30 

  Jumlah 100 
 

Tabel 3 
Blue print Penilaian dalam Menulis dan Membaca Kelas VI 

 
No Aspek atau 

Komponen 
Aitem Nilai 

1 Menulis III. 26,272,28,29,30 40 
2 Membaca I   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

      14,15, 
II.  16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25 

30 
 

30 
 

  Jumlah 100 
 



 

Adapun rambu – rambu evaluasi karangan yang utuh menurut Rustono 

(2006) adalah sebagai berikut: 

a. Skor 85-100/A: tulisan mencerminkan kematangan ekspresi pikiran, mudah 

dibaca, jelas, dan logis, bahasanya kuat, diksi dan struktur kalimatnya bagus, 

penataan pikiran dan pengembangan paragrafnya baik, organisasi karangan 

efektif, 

b. Skor 70-84/B: masalah tulisan cukup penting tetapi kurang jelas dan tersendat-

sendat, gaya dan mekanisme komposisinya kurang lancar, 

c. Skor 56-69/ C: gagasan tidak baru dan kurang asli, bahasanya kurang lancar, 

kurang tepat, kalimatnya kurang efektif dan kurang peka, dan mekanisme 

komposisinya kurang teratur. 

d. Skor 50-55/D: isi tulisan jelas, ekspresi gagasan sukar ditangkap, jalan pikiran 

tidak logis, tidak asli, banyak kesalahan dalam penulisan ejaan tanda baca, 

struktur kalimat, dan organisasi karangan sangat lemah. 

2.   Tes Kreativitas Verbal (TKV)  

Kreativitas siswa dapat diukur dengan tes psikologi yaitu tes TKV terdiri 

dari enak subtes, yaitu permulaan kata, menyusun kata, membentuk kalimat tuga 

kata, sifat-sifat yang sama, macam-macam penggunaan, apa akibatnya (Munandar, 

dkk., 1988). 

  Munandar, dkk. (1988) menjelaskan bahwa dalam pengolahan data  

terlebih dahulu menentukan bentuk paralel 1 (P1), yang terdiri dari tes kreativitas 

verbal dari nomor 1 sampai dengan 3. Bentuk paralel 2 (P2) merupakan tes 

kreativitas verbal terdiri dari atem 4 sampai dengan 6. Selanjutnya, data yang 

diperoleh dalam bentuk skor dinilai berdasarkan Pedoman Tes Kreativitas Verbal. 



 

Kemudian skor yang diperoleh dari setiap sub tes tiap kelompok usia dikonversikan 

ke dalam nilai baku dengan angka rata-rata 10 dan deviasi standar 3 sehingga 

diperoleh tabel konversi nilai mentah ke nilai baku dari masing-masing subtes untuk 

tiap kelompok dari 10 sampai dengan 18 tahun. Kelompok usia dalam penelitian ini 

pada siswa IV sampai dengan VI termasuk kelompok usia antara 10 sampai dengan 

13 tahun.        

Pelaksanaan metode pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengambilan data tes keterampilan berbahasa Indonesia dari data wali kelas IV – 

VI untuk semester ganjil. 

b. Untuk tes kreativitas verbal berdasarkan pada pedoman tes psikologi.  

1) Peneliti memperbanyak lembar jawab tes psikologi.   

2) Peneliti membacakan tes psikologi dan siswa menjawab pertanyaan di 

lembar kerta yang sudah disediakan oleh peneliti.  

3) Peneliti melakukan penilaian  

 

E.  Validitas dan Reliabilitas 

Peneliti dalam penelitian melakukan uji validitas dan reliabilitas pada tes 

psikologi (TKV). Tes ini perlu diketahui validitas dan reliabilitas perlu dilakukan uji 

coba dengan alasan-alasan, sebagai berikut: 

1. Setiap individu memiliki kreativitas yang berbeda dengan individu lainnya.    

2. Setiap guru memiliki kreativitas dalam pemilihan metode, menerangkan, dan 

kepribadian yang berbeda dengan guru lainnya.  

3. Ada perbedaan lokasi penelitian yang membawa pula perbedaan tentang subjek.  



 

Dari tiga alasan tersebut di atas, maka uji validitas dan reliabilitas layak 

dilakukan oleh setiap peneliti. Walaupun peneliti tersebut menggunakan skala yang 

sama dengan penelitian sebelumnya.   

1.   Uji validitas 

Skala dikatakan sebagai instrumen akurat, apabila angket tersebut memenuhi 

syarat validitas. Validitas adalah suatu alat ukur yang mempersoalkan apakah alat 

ukur tersebut benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur (Nazir, 1998). 

Arikunto (1998) menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kesahihan instrumen.  

Prinsip validitas adalah mengkorelasikan antara nilai pengukuran item 

maupun faktor dan kriterianya. Penelitian ini menggunakan validitas aitem, untuk 

mengetahui validitas item digunakan kriteria pembanding yang disebut internal 

criterion yaitu dengan jalan mencari korelasi nilai tiap item dengan nilai total aitem.  

Selanjutnya untuk mencapai validitas empirik, instrumen penelitian ini akan 

diukur melalui uji validitas konstruk, yaitu merujuk seberapa jauh suatu instrumen 

mengukur sifat atau bangun pengertian tertentu. Uji validitas ini menggunakan 

rumus korelasi Product Moment. Rumusnya sebagai berikut: 
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Keterangan: 
rxy = Koefisien korelasi antara skor tiap-tiap aitem dengan skor total 

aitem. 

ΣX =    Jumlah skor tiap-tiap aitem 

ΣY =    Jumlah skor total aitem 

ΣXY =    Jumlah hasil kali skor tiap-tiap aitem dengan skor total aitem 

N =    Jumlah subjek penelitian 
ΣX2 =    Jumlah kuadrat nilai tiap-tiap aitem 
ΣY2       =    Jumlah kuadrat nilai total aitem (Hadi dan Pamardiningsih, 2000) 



 

Koefisien korelasi yang diperoleh dari perhitungan teknik korelasi product 

moment, selanjutnya dikoreksi dengan rumus part whole dengan tujuan untuk 

mengurangi kelebihan bobot pada angka yang telah diperoleh. Adapun rumus yang 

digunakan adalah korelasi part whole dari Guilford (Azwar, 2001), yaitu: 
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Keterangan : 
rbt = Koefisien korelasi part whole 
rxy = Koefisien korelasi product moment  
SBy = Simpang baku total (komposit) 
SBx = Simpang baku bagian (butir) 
Vy = Variansi total 
Vx = Variansi bagian (butir) 
 
 

2.   Reliabilitas 

Menurut Nazir (1998) bahwa reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. 

Suatu alat ukur dikatakan mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya, jika 

alat ukur tersebut mantap dan stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Suatu 

alat ukur yang mantap tidak berubah-ubah/tetap, alat ukur digunakan berkali-kali 

akan memberikan hasil yang serupa. Jadi reliabilitas pada instrumen mengandung 

arti hasil dalam pengukurannya tidak berubah-ubah atau konsisten, berkali-kali 

dicoba memberikan hasil yang sama. 

Reliabilitas didefinisikan sebagai derajat ketetapan dan ketelitian yang 

ditunjukkan oleh instrumen pengukuran (Arikunto, 1998). Ketepatan dari ketelitian 

ini mempunyai arti isntrumen sebagai alat pengumpul data secara tepat 

mencerminkan variabel penelitian. Alat ukur tersebut dikatakan reliabel apabila alat 

ukur itu digunakan untuk mengukur masalah yang sama walaupun waktunya 



 

berbeda dengan hasil relatif sama. Penghitungan reliabilitas alat ukur dalam 

penelitian ini mengunakan analisis varian (dalam Azwar, 2001).  

Penelitian ini menggunakan analisis varian Hoyt, karena mempunyai beberapa 

keuntungan, antara lain: 

a. Dapat digunakan pada aitem dikotomi maupun non dikotomi. 

b. Tidak terikat untuk butir-butir dengan tingkat kesukaran. 

c. Untuk menguji angket. 

d. Jika ada jawaban yang kosong kasusnya bisa digugurkan (Azwar, 2001)  

Adapun rumus dasar reliabilitas Hoyt sebagai berikut : 
rtt   =  1  -  Mkis 
                 MKs 

Keterangan : 
rtt         =  Reliabilitas alat ukur 
Mkis    =  Mean kuadrat interaksi item kali subjek 
MKs    =  Mean kuadrat antar item           
1 =  Bilangan konstan 

            
F.   Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

statistik, dengan alasan :                                                

1. Statistik bekerja dengan angka-angka, artinya angka tersebut menunjukkan 

jumlah frekuensi dan nilai. 

2. Statistik bersifat objektif, sehingga unsur subjektivitas dapat dihindarkan, karena 

statistik sebagai alat penelitian tidak dapat berbicara lain selain angka. 

3. Statistik bersifat universal, dalam arti dapat digunakan di semua bidang 

penelitian (Hadi, 1998)   

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

keamampuan berbahasa dengan kreativiatas adalah analisis korelasi product 

moment. Alasan digunakan korelasi product moment, yaitu (1) dalam penelitian ini 



 

ada dua variabel (variabel bebas satu dan variabel terikat satu) dan (2) penelitian ini 

adalah penelitian hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.    

Rumus korelasi Product Moment, sebagai berikut: 
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Keterangan: 
rxy = Koefisien korelasi antara skor tiap-tiap aitem dengan skor total 

aitem. 
ΣX = Jumlah skor tiap-tiap kemampuan berbahasa Indonesia  
ΣY = Jumlah skor total kreativitas verbal 
ΣXY = Jumlah hasil kali skor tiap-tiap kemampuan berbahasa Indonesia 
                  dengan skor total kreativitas verbal 
N = Jumlah subjek penelitian 
ΣX2 = Jumlah kuadrat nilai tiap-tiap kemampuan berbahasa Indonesia 
ΣY2       =     Jumlah kuadrat nilai total kreativitas verbal (Hadi, 1998) 

Untuk mengetahui besarnya sumbangan kreativitas verbal terhadap 

kemampuan berbahasa menggunakan Koefisien Determinasi, yang disimpulkan 

sebagai berikut : 

R²  =   Koefisien Determinasi  (Hadi, 1998).  

Setelah diketahui bahwa ternyata ada hubungan antara kreativitas dengan 

kemampuan berbahasa, kemudian dilakukan analisis faktorial atau analisis reduksi 

bertahap (step wise), yaitu metode yang digunakan untuk melihat aspek faktorial 

variabel tergantung apa yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel bebas 

(Hadi, 2000). 

Perhitungan analisis data dilakukan dengan menggunakan jasa komputer 

dengan Paket Seri Program Statistik (SPS) Edisi: Sutrisno Hadi dan Yuni 

Pamardiningsih, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.   Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

1.   Deskripsi singkat Sekolah Dasar Negeri Sokosari 01 

Sekolah Dasar Negeri Sokosari 01, dengan alamat desa Sokosari, 

Karanganyar, Pekalongan.  Sekolah Dasar Negeri Sokosari 01 berdasarkan 

pembentukan pada SK Gubernur KDH Tgl 1 April 1951                              

Nomor : 813 . 2 / 005 / 1951.  dan Keputusan Bupati Pekalongan No. 2 Th 2003.  

Kedudukan Sekolah Dasar Negeri Sokosari 01 sebagai Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pendidikan Dasar Program 6 tahun dipimpin oleh seorang Kepala                               

sekolah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

Pendidikan lewat Kepala UPTD pendidikan. Adapun tugas pokoknya, antara lain:       

a. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar 6 Tahun pada anak usia SD sesuai 

kurikulum yang berlaku.  

b. Melaksanakan Bimbingan Konseling bagi peserta didik.     

c. Melaksanakan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Sekolah 

Dasar.  

d. Tugas Tambahan yaitu melaksanakan dan membina hubungan kerja sama 

dengan orang tua / wali, anak didik dan masyarakat  lewat Komite Sekolah.  

e. Fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

dalam hal ini adalah: (1) menyelenggarakan pendidikan agama sesuai                               

dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. (2)                               
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Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. (3) 

Memberikan / mengizinkan pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan 

pendidikan yang setara.  

2.   Keadaan siswa        

Keadaan Sekolah Dasar Negeri Sokosari 01 memiliki 6 kelas berjumlah 184 

siswa dari kelas I sampai dengan kelas VI, dengan 11 guru pengajar. Rincian guru-

guru tersebut yaitu: Kepala Sekolah, guru bidang studi, guru Agama, dan guru 

Olahraga serta ditambah seorang penjaga sekolah. Lokasi Sekolah Dasar Negeri 

Sokosari 01 terletak di dekat perumahan penduduk.  

Siswa-siswa yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Sokosari 01 tersebut 

adalah anak-anak warga penduduk sekitar. Mayoritas pekerjaan orang tua murid 

adalah sebagai petani. Namun ada juga orang tua yang bermatapencaharian sebagai 

pedagang, pegawai negeri, buruh, tukang batu, ABRI, dan tukang becak. 

Keanekaragaman matapencarian para orang tua murid membuat tingkat ekonomi 

keluarga berbeda pula. Adanya perbedaan tingkat ekonomi tersebut tidak membuat 

kebijakan Kepala Sekolah berbeda dalam menentukan besar kecilnya uang 

sumbangan sekolah, semua dianggap sama.  

Bahasa yang digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri Sokosari 01 adalah bahasa 

Jawa dan bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa yang digunakan oleh guru dan 

siswanya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Pemakaian dua bahasa tersebut 

bertujuan untuk memudahkan pembelajaran, murid mudah memahami materi 

pelajaran yang diajarkan oleh para guru. Selain itu pemakaian bahasa Jawa dalam 

pembelajaran terjadi tanpa disengaja, karena sudah terbiasa menggunakan bahasa 

Jawa tanpa di sengaja bahasa Jawa ikut digunakan dalam pembelajaran.  



 

B.   Persiapan Penelitian 

1.   Persiapan alat pengumpul data 

a.    Tes kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis)   

Alat yang digunakan untuk mengetahui kemampuan berbahasa Indonesia 

(membaca dan menulis) melalui dokumentasi yang berupa data hasil prestasi belajar 

bahasa Indonesia yang diperoleh melalui tes semester ganjil, dan nilai prestasi hasil 

belajar tersebut sudah dimiliki oleh guru oleh wali guru kelas dari kelas IV – VI. 

Alasan digunakannya tes sumatif untuk alat ukur kemampuan berbahasa Indonesia 

karena dapat mengukur kemampuan berbahasa Indonesia secara menyeluruh.  

b.   Tes Kreativitas Verbal (TKV)  

Kreativitas siswa dapat diukur dengan tes psikologi yaitu tes TKV terdiri 

dari enam subtes, yaitu permulaan kata, menyusun kata, membentuk kalimat tiga 

kata, sifat-sifat yang sama, macam-macam penggunaan, apa akibatnya (Munandar, 

dkk., 1988).  

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan tes kreativitas 

verbal, sebagai berikut: 

a. Peneliti meminjam buku tes kreativitas verbal yang sudah distandarkan dari 

laboratorium psikologi, dalam hal ini peneliti berdasarkan tes kreativitas verbal 

yang dikemukakan oleh Munandar, dkk. (1988). 

b.  Peneliti mempelajari dan memahami tes kreativitas verbal 

c. Peneliti memperbanyak jumlah tes kreativitas verbal sebanyak jumlah siswa 

yang menjadi subjek penelitian yaitu 108 buku tes. 

  



 

C.  Pelaksanaan Penelitian 

1.   Penentuan subjek penelitian    

Subjek penelitian merupakan sumber data primer yang telah ditentukan 

terlebih dahulu oleh peneliti sebelum penelitian ini dilakukan. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IV sampai dengan kelas VI, dengan jumlah siswa 

kelas IV sebanyak 35 siswa, kelas V sebanyak 37 siswa, dan kelas VI sebanyak 36 

siswa, jadi siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 108 siswa.   

2.   Pengumpulan data 

Data dikumpulkan dan dilaksanakan selama tiga hari, yaitu dari tanggal 26- 

28 Mei 2009, dengan penjelasannya sebagai berikut: 

a. Data dikumpulkan tanggal 26 Mei 2009 pada siswa kelas IV diperoleh data 

sebanyak 35 siswa. 

b. Tanggal 27 Mei 2009 pada siswa kelas V diperoleh data sebanyak 37 siswa  

c. Data dikumpulkan tanggal 28 Mei 2009 pada siswa kelas VI diperoleh data 

sebanyak 36 siswa. 

Data yang terkumpul sejumlah 108 buku telah memenuhi syarat untuk 

dianalisis. Cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data sebagai berikut:  

a. Peneliti membagikan buku tes kreativitas verbal kepada siswa.  

b. Setelah semua siswa memegang buku tes kreativitas, peneliti menjelaskan cara 

pengisian soal pada siswa.  

c. Untuk mempermudah pemahaman siswa dan mempercepat pengerjaan sesuai 

dengan ketentuan waktu perintah pengerjaan soal, peneliti membacakan soal 

sesuai pertanyaan tes.  

d. Peneliti mengumpulkan data yang sudah selesai dikerjakan subjek.       



 

3.  Pelaksanaan skoring 

Langkah selanjutnya setelah semua data terkumpul adalah melakukan 

penilaian atau skoring untuk keperluan analisis data. Untuk kemampuan berbahasa 

Indonesia, data sudah diperoleh oleh peneliti melalui data dari wali kelas IV, V, dan 

VI. Adapun pelaksanaan skoring untuk tes kreativitas verbal dilakukan sebagai 

berikut:   

a. Peneliti memberi nilai untuk setiap sub tes tiap kelompok usia 11 tahun, 12 

tahun, dan 13 tahun. 

b. Kemudian dikonversikan ke dalam nilai baku dengan angka rata-rata 10 dan 

deviasi standar 3 sehingga diperoleh tabel konversi nilai mentah ke nilai baku 

dari masing-masing subtes untuk tiap kelompok dari 11 sampai dengan 13 tahun 

sesuai usia pada siswa kelas IV – VI antara 11 – 13 tahun 

 

D.   Uji Asumsi  

Sebelum dilakukan perhitungan analisis data, terlebih dahulu dilakukan 

perhitungan uji asumsi yang meliputi uji normalitas sebaran dan uji linieritas. 

Perhitungan uji normalitas sebaran dan uji linieritas dilakukan dengan menggunakan 

bantuan komputer Seri Program Statistik (SPS-2000) edisi Sutrisno Hadi dan Yuni 

Pamardiningsih, UGM, Yogyakarta, Indonesia versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005. Uji 

normalitas sebaran dan uji linieritas tersebut sebagai berikut: 

1.   Uji normalitas sebaran 

Uji normalitas sebaran ini dilakukan untuk melihat normal tidaknya 

penyebaran dari variabel bebas dan variabel tergantung. Selain itu, uji normalitas 

untuk mengetahui apakah pengambilan sampel dan populasinya dalam penelitian 



 

sudah representatif atau proporsional. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

kreativitas verbal dan variabel tergantung kemampuan berbahasa Indonesia pada 

siswa Sekolah Dasar   

 Hasil uji normalitas sebaran diperoleh kai kuadrat variabel bebas yaitu 

kreativitas verbal sebesar  3,788 dengan p > 0,05 yang berarti memiliki sebaran 

normal. Variabel tergantung kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa diperoleh 

hasil sebesar 0,899 dengan p > 0,05 yang berarti memiliki sebaran normal. Hasil 

perhitungan dari uji normalitas sebaran dapat dilihat pada lampiran.    

2.   Uji linieritas 

Uji linieritas ini dilakukan untuk mengasumsikan bahwa hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat linier. Dengan uji linier ini diketahui bahwa 

variabel bebas dan terikat berada dalam satu garis lurus artinya linier. Hasil uji 

linieritas antara kreativitas verbal dengan variabel tergantung kemampuan berbahasa 

Indonesia pada siswa Sekolah Dasar menunjukkan Fbeda sebesar 0,147 dengan p > 

0,05, yang artinya kreativitas verbal dengan kemampuan berbahasa Indonesia pada 

siswa Sekolah Dasar mempunyai korelasi yang linier.  

 

E.   Analisis Data 

1.   Uji hipotesis 

Uji hipotesis dihitung dengan menggunakan bantuan komputer Seri Program 

Statistik (SPS-2000) edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, UGM, 

Yogyakarta, Indonesia versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005. Berdasarkan hasil 

perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi product moment 

dari Pearson diperoleh hasil r =  -0,023 dengan p = 0,809 jadi p > 0,05 yang berarti 



 

tidak ada hubungan antara kreativitas verbal dengan kemampuan berbahasa 

Indonesia pada siswa Sekolah Dasar 

Hasil tidak ada hubungan ini menyatakan bahwa variabel kreativitas verbal 

tidak dapat dijadikan variabel bebas untuk mengukur kemampuan berbahasa 

Indonesia pada siswa Sekolah Dasar. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis yang 

diajukan: “Ada hubungan antara kreativitas verbal dengan kemampuan berbahasa 

Indonesia pada siswa Sekolah Dasar” ditolak. 

2.   Rerata   

Hasil kategori kreativitas verbal tergolong tinggi dengan rerata empirik (ME) 

= 100,139 dan rerata hipotetik (MH) = 97,49. Hasil kategori kemampuan berbahasa 

Indonesia pada siswa Sekolah Dasar tergolong sedang dengan rerata empirik (ME) = 

6,119 dan rerata hipotetik (MH) = 6,049. 

 

F.   Pembahasan 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi 

product moment dari Pearson diperoleh hasil r =  -0,023 dengan p = 0,809 jadi p > 

0,05 yang berarti tidak ada hubungan antara kreativitas verbal dengan kemampuan 

berbahasa Indonesia pada siswa Sekolah Dasar. 

Manusia dalam kehidupannya memerlukan kreativitas. Kreativitas 

merupakan manifestasi dari individu yang memiliki fungsi penuh. Dari sini terlihat 

bahwa kreativitas penting untuk mengembangkan semua bakat dan kemampuan 

individu dalam pengembangan prestasi hidupnya. 

Akbar, dkk., (2001) berpendapat bahwa kreativitas pada intinya merupakan 

kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 



 

maupun karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non-aptitude. 

Dijelaskan oleh Semiawan (1994) bahwa ciri-ciri aptitude terdiri dari kelancaran 

(fluency), keluwesan (flexibility) dan keaslian (originality) dalam pemikiran maupun 

ciri-ciri non-aptitude, seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan dan 

selalu ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. 

Salah satu bentuk kreativitas adalah kreativitas verbal. Kreativitas verbal 

merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa 

gagasan maupun karya nyata, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-

hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada 

sebelumnya dalam berbicara, menyimak, membaca, dan menulis tentang hal-hal 

yang konkrit ditemui di sekitar lingkungan individu. 

Salah satu ciri kreativitas verbal yaitu kelancaran (fluency) dalam 

keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan membaca dan menulis pada siswa kelas 

IV sampai kelas VI yang dapat diketahui melalui penilaian tes cerita dan tes 

perbendaharaan kata. Diperjelas oleh Munandar, dkk. (1988) bahwa kreativitas 

siswa dapat diukur dengan tes psikologi yaitu tes TKV terdiri dari enam subtes, 

yaitu permulaan kata, menyusun kata, membentuk kalimat tuga kata, sifat-sifat yang 

sama, macam-macam penggunaan, apa akibatnya.  

Kelancaran atau keterampilan siswa dalam membaca diwujudkan dalam 

kemampuan baca yang sangat fasih.  Anak menjadi semakin dapat memahami 

beragam materi bacaan  dan menarik kesimpulan dari apa yang dibaca siswa. 

Kelancaran berbahasa dalam menulis diwujudkan dengan keterampilan siswa dalam 

melukiskan lambang-lambang grafik untuk mengorganisasikan ide atau pesan secara 

logis yang melibatkan perasaan secara tertulis sehingga orang lain dapat 



 

memahaminya. Hasil tes TKV siswa semakin tinggi, maka kelancaran berbahasa 

siswa dalam menulis dan membaca semakin bagus. Sebaliknya, tes TKV siswa 

rendah, maka siswa kurang lancar membaca dan menulis.  

Sehubungan dengan hasil penelitian yang menyatakan tidak ada hubungan 

antara kreativitas verbal dengan kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa 

Sekolah Dasar. Karena dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal meliputi intelektual dan minat. Faktor intelektual merupakan faktor 

potensial yang dimiliki oleh individu. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh 

dari guru kelas, siswa kelas IV sampai VI sudah pernah diuji IQ-nya dan hasil 

sebagian besar memiliki IQ sedang antara 90 – 105 termasuk kategori sedang. 

Dijelaskan oleh Charles (Puspo, 2003) bahwa dari segi inteligensi, dapat dijelaskan 

bahwa terlepas dari faktor kreativitas dan atau faktor psikologis lainnya, kadar 

inteligensi merupakan faktor yang berperan kuat. Kadar inteligensi tertentu dalam 

pengertian tingkat kemampuan potensial seseorang untuk dapat menggunakan 

pemikirannya dalam mempelajari, menyesuaikan diri dalam pemecahan suatu 

masalah baru secara cepat dan berhasil, maka seseorang dapat menyelesaikan 

pekerjaan tugasnya secara tepat dan cepat.  

Adapun faktor internal minat, yaitu dorongan kehendak yang terarah pada 

tujuan-tujuan hidup tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal. Adanya 

minat timbullah dinamika dan aktivitas siswa yang diarahkan pada pencapaian 

tujuan akhir dalam membaca dan menulis. Minat yang dimiliki siswa dalam 

membaca dan menulis berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

dapat diketahui memiliki minat rendah. Hal ini dapat diketahui melalui sikap siswa 



 

saat diberi tugas oleh guru untuk membaca dan menulis banyak siswa yang 

mengeluh.    

Faktor eksternal yang mempengaruhi keterampilan berbahasa Indonesia pada 

siswa, salah satunya adalah faktor keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor 

penting dalam kehidupan anak. Di dalam keluarga, anak akan memperoleh 

pendidikan sejak dini dan pertama kali. Kebiasaan pendidikan yang diterapkan oleh 

anak mempengaruhi tingkat intelegensi anak sebagai faktor utama dalam 

pembentukan kreativitas.  

Berdasarkan hasil wawancara saat penelitian dilakukan pada sebagian orang 

tua siswa dapat diketahui bahwa orang tua jarang menunggui saat anak belajar. 

Anak belajar dibiarkan sendiri atau belajar bersama teman dan saudara. Akibat 

kurangnya perhatian pada anak berdampak kurangnya disiplin dalam belajar. Anak 

hanya akan belajar apabila ada PR atau ulangan. Anak cenderung lebih menyukai 

kegiatan bermain daripada belajar. Hasil ini searah dengan pendapat tiga guru wali 

kelas IV, V, dan VI yang menyatakan bahwa hanya sebagian kecil siswanya yang 

mampu menggunakan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil prestasi belajar bahasa Indonesia memiliki rata-rata rendah yaitu 

enam.   

Hasil interpretasi tidak ada perbedaan (tidak ada hubungan) mempengaruhi 

hasil uji korelasi product moment dengan hasil tidak ada hubungan pula. Hasil 

kategori kreativitas verbal tergolong tinggi dengan rerata empirik (ME) = 100,139 

dan rerata hipotetik (MH) = 97,49. Hasil kreativitas verbal termasuk tinggi 

disebabkan oleh minat individu terhadap tes kreativitas verbal yang tinggi.   

Dijelaskan oleh Clark (Prabu, 1999) bahwa dalam proses berpikir kreatif bertalian 



 

erat dengan minat atau keinginan. Lahirnya kreativitas dalam bentuk gagasan 

maupun karya nyata karena dorongan yang sangat kuat dalam diri individu sehingga 

menimbulkan minat untuk melakukan hal-hal yang baru.  Individu memiliki minat 

karena aada bakat. Ahmadi dan Priyono (2001) berpendapat bahwa kepandaian 

seseorang salah satunya dipengaruhi oleh bakat. Suleman (1996) menyatakan bahwa 

anak yang pandai karena bakat yang dimiliki membuat tua orang memberi 

kebebasan anak dalam belajar. Kebebasan belajar yang diberikan anak untuk belajar 

menunjukkan sikap orang tua yang kurang perhatian. Kekurang perhatian orang tua 

terhadap anak yang pandai dapat menurunkan prestasi anak dalam belajar.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mustakim (2003) mengemukakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa adalah adanya dukungan sosial 

yang berdasarkan pada tersedianya sumber yang dapat dihubungkan apabila 

dibutuhkan. Individu yang yakin bahwa ada orang yang membantunya bila 

mengalami kesulitan cenderung mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi dari 

pada individu tidak yakin bila orang yang bersedia membantunya disaat dibutuhkan. 

Hasil ketegori kemampuan berbahasa Indonesia siswa SD termasuk sedang 

dikarena siswa memiliki pribadi dan intelegensi yang berbeda sehingga sebagian 

siswa ada yang memiliki prestasi tinggi dan ada sebagian ada yang sedang atau 

rendah di kelas. Keadaan ini sesuai dengan pendapat Masrun dan Martaniah (2003), 

mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu: 

a. Kemampuan dasar atau pembawaan 

b. Kondisi fisik individu yan belajar 

c. Kemauan belajar 

d. Sikap terhadap guru atau konselor sekolah dan mata pelajaran 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam bab IV, dapat diperoleh 

suatu kesimpulan, yaitu:    

1. Tidak ada hubungan antara kreativitas verbal dengan kemampuan berbahasa 

Indonesia pada siswa Sekolah Dasar dilihat dari hasil analisa yang menunjukkan 

bahwa r =  -0,023 dengan p = 0,809 jadi p > 0,05 yang berarti tidak ada 

hubungan antara kreativitas verbal dengan kemampuan berbahasa Indonesia 

pada siswa Sekolah Dasar. Hasil tidak ada hubungan ini menyatakan bahwa 

variabel kreativitas verbal tidak dapat dijadikan variabel bebas untuk mengukur 

kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa Sekolah Dasar. 

2. Hasil kategori r kreativitas verbal tergolong tinggi dengan rerata empirik (ME) = 

100,139 dan rerata hipotetik (MH) = 97,49.  

3. Hasil kategori kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa Sekolah Dasar 

tergolong sedang dengan rerata empirik (ME) = 6,119 dan rerata hipotetik (MH) 

= 6,049. 

4. Karena hasil penelitian ini tidak terbukti tidak ada hubungan maka variabel 

bebas (kreativitas verbal) tidak memberikan sumbangan terhadap variabel 

tergantung (kemampuan berbahasa Indonesia). 

 

 

 



 

B.   Saran 

1.   Bagi guru 

Sehubungan dengan hasil penelitian pada variabel kemampuan berbahasa 

pada siswa SD rendah, maka diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berbahasa Indonesia mengingat bahasa Indonesia adalah bahasa 

nasional yang harus dikuasai oleh seluruh warga Indonesia. Peneliti menyarankan 

kepada guru dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pada siswa SD, dengan 

cara: 

a. Membiasakan siswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

b. Guru lebih sering memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karangan atau 

meringkas hasil buku cerita di perpustakaan sehingga siswa terbiasa untuk 

menulis bahasa Indonesia. 

c. Guru mengajak siswa berdiskusi dalam berbahasa sesuai dengan tugas diberikan.   

2.   Bagi orang tua 

Orang tua disarankan untuk memperhatikan belajar anak dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Menunggui anak saat belajar. 

b. Membelikan buku-buku cerita dan menyuruh anak membaca. 

c. Membiasakan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia pada saat-saat 

tertentu.  

3.   Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan sebagai berikut:  

a. Sebelum penelitian diharapkan peneliti sudah menentukan subjek penelitian 

sehingga memudahkan dalam memilih metode penelitian yang diterapkan.   



 

b. Peneliti dalam menggunakan alat harus tepat sehingga data yang dikumpulkan 

dapat mendukung hasil penelitian lebih baik.  

c. Peneliti dapat mempergunakan variabel lain yang berhubungan dengan 

kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa SD. Variabel lain tersebut 

misalnya: motivasi belajar, prestasi belajar, dukungan sosial orang tua, dan 

minat siswa terhadap sastra. 

d. Diharapkan untuk melakukan penelitian pada subjek yang berbeda dengan jenis 

pekerjaan yang sama guna memperoleh hasil penelitian yang bervariasi.      
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DEPARTEMAN PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN 
Tes Sumatif Kelas V 

Bidang Studi :  Bahasa Indonesia 
         Waktu          :  2 jam pelajaran 
         Tanggal          :  17 Maret 2009 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, C, afau d di depan jawaban yang paling benarl  
Bacalah feks berlkut Inl unfuk menjawab soal 3. Tokoh wayang idola Sindhu adalah Hanoman,  
Nomor 1sampai dengan 10  

Dalang Cilik Masa Kini   
Dalang Cilik Masa Kini  a. Hanoman lain daripada tokoh 
yang  
 Ketika ternan-ternan sebabnya lebih suka  b. Hanoman itu tokoh yang selalu 
menang  
bermain game, musik modern, menyanyikan lagu-  dalam pertempuan. .  
lagu pop remaja, bahkan merasa sulit berbahasa  c. Hanoman berhatl muha, suka 
menolong,  
Jawa, eh ... Sindhu malahan suka bermain wayang  baik hati.  .' 
 ...  
dan melantunkan tembang Jawa. Va, Sindhu adalah  d. Hanoman pemlmpm yang adll 
dan blJaksana.  
dalang cilik Semarang. Pada Hari Anak Nasional  4. Tanggapan yang merupakan pujian berdasarkan  
tahun 2007 lalu ia mendapat gelar sebagai "Dalang  kegemaran Sindhu adalah ....  
Hangabehi". Predikat yang ia peroleh !ni. setingkat di  a. Kegemaran Sindhu sangat bagus 
karena  
at.as anak-anak dalang kondang sepertl KI Enthus dan  dapat melestarikan budaya 
Indonesia.  
K, Anom Suroto.  b. Sindhu mempunyai kegemaran 
yang  
 Sindhu secara intensif belajar mendalang sejak  dari anak biasanya.  
kelas III SD, dan mulai tampil mendalang kali pertama  c. Sindhu harus giat berlatih agar 
menjadi  
ketika kelas IV. Ketika ditanya mengapa suka wayang  dalang kondang.  

d. Kegemaran Sindhu sangat sulit 
ditiru anak yang lainnya.  
 
1.Hobi yang dimiliki Sindhu adalah ... .    
a.bermain game                                                                      5. Puisi di atas mengungkapkan kekaguman  
                                                                                            pada  
b.bermain musik modem  seorang ....  
c.menyanyi lagu-Iagu pop  a. penyanyi  
d.bermain wayang  b. penari  
2.Predikat yang disandang Sindhu adalah ... .  c. pemusik  
a.Dalang Cilik  c. Dalang Masa Kini  d. pengrajin  
b.Dalem Hangabehi  d. Dalang Hanoman  
 
 
6. Suaranya terdengar hingga di kelas sebelah.  

Arti imbuhan ter- pada kata terdengaradalah ....  
a. dapat di ...  
b. tidak sengaja  



 

c. paling  
d. dalam keadaan  

7. Ana sedang menarikan tari serampang dua belas.  
Tari serampang dua belas berasal dari ....  
a. Sumatra Selatan  
b. Sumatra Barat  
c. Sumatra Utara  
d. NangroeAceh Darussalam  

 
 
Perhatikan permasalahan berikut!  
Keseniar:J wayang orang dari hari ke hari semakin surut pamornya. Hal ini sangat terlihat jelas di Taman 

Hiburan Sriwedari. Pad a saat pertunjukan wayang orang sedang berlangsung, gedung wayang orang 

tersebut seringkali tidak terisi penuh oleh penonton. Para penonton yang menyaksikannya pun terdiri atas 

orangorang yang sudah tua. Hanya segelintir anak muda yang duduk di bangku penonton. Hal tersebut 

membuat kesenian wayang orang seperti mati suri dan terancam punah ditelan zaman. 

 
8. Tanggapan yang dapat kalian berikan terhadap permasalahan tersebutadalah ....  

a. Bila kesenian wayang orang tidak dilestarikan oleh generasi muda, maka lama-kelamaan akan 
punah. Maka sudah'sepantasnyakita ikut melestarikannya. '  

b. Para penonton tua seharusnya aktif menontan pertunjukan wayang orang, sebab kesenian itu dari 
zaman mereka.  

c. Pertunjukan wayang orang sepi peminatnya mungkin karena promosi yang kurang gencar  
d. Sa at ini rekaman pertunjukan wayang orang mudah didapatkan. Jadi untuk apa kita 

men'yaksikannya secara langsung?  
9. Kesenian wayang orang berasal dari ....  

a. Jawa Barat  
b. Yogyakarta  
c. Jawa Tengah  
d. JawaTimur  

10. Ina berhasilraihjuara dalam lomba tari kemarin.  
Bentuk kata yang dicetak miring adalah ....  

a.diraih  c. diraihkan  
peraih  d. meraih 

 
Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang benar/ Perhatikan 
kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 10  

"Tentu saja, Bu Martini adalah guru tari Mama dulu. Beliau yang menghadiahkan piring itu kepada 
Mama," kata Mama kepada Runi.  

"Kenapa pi ring itu diberikan kepada Mama?"  
"Dulu Mama adalah murid kesayangan Bu Martini.'~  

1.Kesimpulan cerita di atas adalah ......................................................................................................................................... .  
2.Tokoh-tokoh cerita di atas adalah ....................................................................................................................................... .  
3. Taka itu telah berdiri .... tahun 1999. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah.  
4. la mengikuti kasting untuk pemain film "Rembulan Tertusuk lIalang". Kasting artinya  
5. Guru Soekarno Putra adalah koreograferyang produktif.  Kata yang tercetak miring artinya  ' 

 .  

 



 

Perhatikan kutipan cerita berikut'untuk menjawab soal nomor 6 
dan 10 Kutabuh genderang nyali meraut bara cita  
Tampil di hadapan beribu pasang mata  
Dengan perasaan berkecamuk di dada  
Latihan kujalani dulu dengan sisa letih ragaku.  
6.Judul yang tepat untuk puisi di atas adalah .............................................................................. ...... .....................................  
7.Perasaan yang dialami penyair dalam puisi di atas adalah ....................................................... ......  ....................................  
8.Namaku sudah tercantum sebagai peserta lomba.  Arti imbuhan ter- pada kata tercantum adalah . ..................................... 
9.Tarian yang dibawakannya sangat indah. Kalimat di atas menyatakan .................................. .  
10. Sebaiknya kesenian wayang orang terus dijaga kelestariannya. Kalimat di atas merupakan tanggapan 

yang berupa 

 

 
Kerjakan soal-soal berikutl  

 
1. Buatlah masing-masing sebuah kalimat dengan menggunakan kata berikut!  

a. terpandai  c. terkendali  
b. terencana  

 Jawab: ...................................................................... .  
 

2. Tulislah pendapat kalian terhadap pernyataan berikut!  
Banyak generasi muda yang tidak bisa memainkan alat musik tradisional.  

 Jawab: ...................................................................... .  
 

3. Sebutkan lima tarian tradisional dari Pulau Sumatra!  
 Jawab: 
4. Buatlah komentar persetujuan dan ketidaksetujuan terhadap persoalan berikut! Pertunjukan wayang 

kulit sudah dibuat lebih modern dengan iringan band. Hal itu bertujuan untuk menarik minat anak 
muda.  

 awab: ..................................................................... .  J 
5. Buatlah masing-masing sebuah kalimat dengan menggunakan kata berikut!  

a. sejak hari Senin  
b. pada hari Senin  

 Jawab: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DEPARTEMAN PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN 
Tes Sumatif Kelas V 

Bidang Studi : Bahasa Indonesia 
         Waktu          : 2 jam pelajaran 
         Tanggal          : 17 Maret 2009 

 
Laut 

 Laut merupakan himpunan luas dan besar air yang meliputi lebih dari 70% permukaan bumi. 
Laut yang sangat besar disebut samudera atau lautan. Laut dan samudera menyediakan banyak hal, 
tidak sekadar tempat renang dan rekreasi, tetapi juga sumber pangan, energi, dan bahan mineral. Laut 
menjaga iklim tetap sehat dengan mengatur suhu serta kelembapan udara. Tanpa laut, tidak akan ada 
kehidupan di bumi. 
 Laut merupakan tempat menarik yang baru sedikit dipahami. Para ilmuwan bekerja mencari 
rahasia laut, seperti mengkaji gerak laut serta pengaruhnya terhadap atmosfer. Mereka juga 
menyelidiki organisme laut dan berbagai kekuatan lama yang membentuk dasar samudera. Alat 
modern seperti satelit dan komputer telah menambah pemahaman tentang samudera. 
 Laut menyediakan banyak sumber bahan yang bermanfaat bagi manusia, antara lain 
makanan, energi, mineral, dan obat-obatan. Bahan makanan laut antara lain terdiri atas ikan, kerang, 
udang, dan cumi-cumi. Energi laut memiliki berbagai bentuk, yang paling bernilai adalah minyak dan 
gas alam, yang dibor dari dasar laut. Air laut sendiri mengandung bahan mineral penting seperti 
garam. Mineral ini dapat diperoleh melalui proses penguapan. Bahan obat-obatan juga bisa 
diproduksi dari berbagai organisme laut, seperti alga merah. 
 Kehidupan laut bisa dibagi atas tiga kelompok, yaitu plankton, nekton, dan benthos. 
Plankton adalah organisme yang terapung bersama arus laut. Plankton menjadi sumber makanan bagi 
banyak hewan laut lain. Kelompok nekton terdiri atas hewan perenang bebas, misalnya ikan, sotong, 
dan mamalia laut. Kelompok benthos terdiri atas organisme yang hidup di atau dekat dasar laut. 
Adapun hewan yang hidup di dasar laut antara lain meliputi kepiting, lobster, bintang laut, dan 
berbagai jenis cacing. 
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I. Tulislah hal-hal penting dalam teks di atas dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut! 
1.   Apakah yang dimaksud dengan laut? 

Jawab: ........................................................................................................... 
2.   Coba sebutkan apa saja manfaat laut bagi kehidupan manusia? 

Jawab: ........................................................................................................... 
3.   Mengapa tanpa laut kehidupan di bumi tidak akan ada? 

Jawab: ........................................................................................................... 
4.   Apa saja yang dilakukan para ilmuwan untuk mencari rahasa laut? 

Jawab: ........................................................................................................... 
5.   Sebutkan bahan makan laut yang kalian ketahui! 

Jawab: ........................................................................................................... 
6.   Garam dapat diperoleh melalui proses apa? 

Jawab: ........................................................................................................... 
7.   Alga merah berfungsi untuk apa? 

Jawab: ........................................................................................................... 
8.   Kehidupan laut terbagi atas tiga kelompok. Coba sebutkan! 

Jawab: ........................................................................................................... 
9.   Apakah perbedaan antara plankton, nekton, dan benthos? 

Jawab: ........................................................................................................... 
10.  Sebutkan 4 hewan yang hidup di dasar laut? 

Jawab: ........................................................................................................... 
 
 



 

II.  Berilah tanda silang (xl pada huruf a, b, C, atau d di depan jawaban yang paling benar/  
Perhatikan daftar susunan acara berikut untuk 
menjawab soal nomor 1 sampai 4!  

Susunan Acara Indosiar  
 Waktu  Acara  
 07.00  B-Legend Battle B-Damon  
 07.30  Pokemon Series AG  
 08.00  Bakugan Battle Brawiers  
 08.30  Detective Conan  
 09.00  Ryukendo  
 09.30  Dragon Ball  
 10.00  Naruto 4  
 11.00  Bleach  
 11.30  Ben 10  

(Sumber: Jawa Pas, 3 Agustus 2008)  
1. Pada pukul 09.30 kita dapat menyaksikan ....  

a. Naruto 4  c. Ryukendo  
b. Detective Conan  d. Dragon Ball  

2. Acora Pokemon Series AG dapat kita saksikan pukul ....  
 a 07.00  c. 08.00  
 b. 07.30  d. 08.30  
3. Acara Naruto 4 diputar selama ....  

a. 120 menit  c. 60 menit  
b. 90 menit  d. 30 menit  

4. Acara yang ditayangkan paling lama adalah ." .  
a. Naruto 4  c. Ryukendo  
b. Ben 10  d. Bleach  
5. Perhatikan dua kalimat tunggal berikut!  

Una kurus.  
Una banyak makan.  
Kalimat majemuksetara yang tepat b8rdasarkan dua 
kalimat tunggal di atas adalah ....  

a. Una kurus dan banyak makan.  
b. Una kurus atau banyak makan.  
c. Una kurus tetapi banyak makan.  
d. Una kurus melainkan banyak makan.  

6. la mendapatkan rabat dua puluh persen dari penjual. Arti 
kata rabat adalah di....  

a.untung  c. korting  
b.diskon  d. sale  

 
7. Arti rambu-rambu lalu lintas di 

samping adalah ....  
a. belok kanan  
b. belok kiri  
c. pertigaan 

d.     pertigaan jalan 
tidak rata 

Bacaan berikut untuk soal nomor 8 sampai 10 "Kok 
kakak pakai gelang kayak gitu? Dapat dari mana?" tanya 
Bintang dengan wajah bersungut.  

"Ini adalah gelang kemanusiaan, Bintang. Tidak semua 
orang bisa memiliki gelang ini."  

"Gelang murahan seperti itu?"  
"Jangan salah, hanya orang-orang berjiwa sosial tinggi 

yang bisa memiliki gelang ini. Cara kita memperolehnya 

8. Watak Bintang adalah ....  
a. penyabar  c. pemarah  
b. pend end am  d. pemberani  

9. Watak kakak Bintang adalah ....  
a. pemarah  c. keras kepala 
b. pemberani  d. berjiwa sosial 

10. Cara kakak Bintang 
memperoleh gelang itu adalah 
dengan .. , .  

a. beramal untuk korban bencana  
b. diberioleh orang tua  
c. membeli di toko  
d. menabung sejak keci"  

11. Berikut ini kata yang tidak menggunakan awalan 
ter- adalah ...  

a. terbuang  c. terminal  
b. terkejut  d. terhunus  
Perhatikan kutipan puis; 
berikut! Ibu ...  
Lelah langkahmu 
Menjajakan barang 
Mencari 
keuntungan Dari 
rupiah demi rupiah  

12. Tema puisi di atas adalah ....  
a. kekaguman pada seseorang  
b. kemanusiaan  
c. cinta tanah air  
d. kepahlawanan  
13. Kakak pulang ... uang serupiah pun. Kata yang 

tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah 
...  
a. dengan  c. lewat  
b. tanpa  d. melalui  

14. Adik menyisihkan sebagian uang sakunya untuk 
ditabung.  

Kata dasar menyisihkan adalah ....  
a. nyisih  c. sisih  
b. sisihkan  d. menyisih  

<enyamanan pengguna jasa kereta apL Hal itu 
.erbukti dari buruknya sarana sanitasi di sana. 
;'endapat di atas merupakan ....  

a. saran  c. kritikan  
b. usulan  d. pujian  

Sanitasi dalam kutipan pendapat di atas berarti ...  
a. keamanan  c. kenyamanan  
b. keselamatan  d. kebersihan  

Pasar tradisional tempatnya kotor .... pasar modern 
tempatnya bersih.  
Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di 
atas adalah ....  

a. tetapi  c. dan  
b. atau  d. meskipun  

 
 



 

d
 
engan beramal untuk korban bencana," lanjut Kakaknya.   

atikan kutipan naskah drama berikut untuk iawab soal 
nomor 18 sampai 21  
lk Rat : "Siapa kau?" (Membentak)  

"Ehm, ss ... selamat sore, Nek! Saya ... Mita."  
(Memicingkan sebelah mata sambi! mencibir) 
"Mau apa kau?"  
"Saya dengar tadi Nenek batuk-batuk. Saya 
pikir, Nenek perlu bantuan. Saya selalu 
membawa obat-obatan di dalam tas."  
(Ragu-ragu) "Betul begitu?" (Mengangguk) 
"Iya benar Nek. Ini buktinya. "(Menyodorkan 
plastik yang berisi obat-obatan)  

Latarwaktu dalam kutipan naskah drama di atas adalah ....  
a. pagi hari  
b. siang hari  

a.  c. sabar  
b. mudah marah  d. congkak  
20. Sentuk bantuan dari Mita adalah '" .  
a. makanan  c. pekaian  
b. obat-obatan  d. jase  
21. Mita  "Ehm, ss ... selamat sore, Nek!.  

Saya ... Mita."  
Kalimat di atas diucapkan dengan ....  

 a tegas  c. datar  
 b. galak  d. takut-takut  
22. Cerita yang dapat dibaca dalam waktu sing kat disebut 

....  
a.cerpen  c. cermis  
b.cerbung  d. cersil  
23. Tokoh antagonis selalu berlawanan dengan tokoh ....  
a.rekaan  c. tritagonis  
b.protagonis  d. antagonis  
24. Ibu berjalan dengan hati-hatL Kata dengan pada 

kalimat di atas menunjukkan keterangan ....  
a.cara  c. penyerta  
b.alat  d. sebab  
25. Orang yang banyak bicara, biasanya dangkal ilmunya.  

Peribahasa yang tepat untuk ilustrasi di atas adalah ....  
a. air susu dibalas air tuba  
b. air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga  
c. air tenang menghanyutkan  
d. air beriak tanda tak dalam  

 
3. tradisional - nasional - dari - bersumber kebudayaan - 

kesenian  
Susunlah kata acak di atas sehingga menjadi kalimat 
yang runtut!  

 Jawab: 

 

'silah fitik-fitik berikuf in; dengan jawaban 
yang benar! 'alah puisi berikut untuk menjawab 
soal nomor 1 sampai 3/ sungguh bermanfaat  
selalu mengantar orang-orang 9 ingin bekerja dan 

bepergian ma kasih kereta api  
 Judul yang tepatl untuk puisi di atas adalah  
 Manfaat kereta api adalah Tema puisi di atas 

adalah.................. 
 

Perhatikan kutipan drama beriku/  
o .: "Apa? Uang segitu banyaknya mau kamu 

sumbangkan!"  
1.Judul yang tepat l.l!ituk puisi di atas adalah....  

2.Manfaat kereta api adalah…….  
3.Tema puisi di atas adalah……..  

Perhatikan kutipan drama berikut!  
Tono : "Apa? Uang segitu banyaknya mau kamu 
sumbangkan!" Andi : "Iya Ton. Aku kasihan jlka 
melihat korban gempa itu.··  
4.Kalimatyang diucapkan Tona, diperankan dengan nada 

……..  

5.WatakAndi adalah……..  

6.Tanggapan yang dapat kalian berikan perbuatanAndi 

adalah….. 

7.Pak Joni menjadi distributor beras di desaku.  
   Kata distributor berarti 

8. Dari pengamatan yang telah kami lakukan, 
dapat disimpulkan bahwa pengunjung Pasar 
Gedhe paling banyak pad a pagi hari.  

 Bagian tersebut merupakan bagian .......................
9. Adik tertidur di kursi tamu.  

 Arti imbuhan ter- pad a kata tertidur adalah ..........
10. Ayah, Ibu, dan saya berbelanja di toko laris.  
 Kata bercetak miring pada kalimat di atas 
diganti dengan kata 
 

Kerjakan soal-sool berikut!  

Bacalah masing-masing sebuah kalimat dengan 
menggunakan kata berikut!  

a merancang  
b tertawa  
c tanpa basa-basi  

 JawaLJ. 



 

 

 

5. Berikan tanggapan kalian terhadap permasalah berikut!  
Akhir-akhir ini banyak kecelakaan lalu lintas terjadi di 
Indonesia. Penyebabnya adalah rem blong dan 
pengemudi y ng mengantuk.  

4.  Apakah arti rambu-rambu lalu 
lintas di samping?  

 Jawab: 
Berikan pendapat 
kalian jika melihat 
gambar di atas!  
 

a
 Jawab:  

 
 
 
 

 
 

IV.   Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Berdasarkan gambar di atas, buatlah sebuah karangan tentang apa yang terjadi dalam 

gambar! 
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Pemulung 
Pemulung merupakan pekerjaan mulia meskipun bekerja di antara sampah yang kotor 

dan berbau tidak sedap untuk mencari sampah-sampah yang masih bisa dijual.  
Akhir-akhir ini pekerjaan pemulung dianggap mengganggu keamanan lingkungan di 

perumahan penduduk, karena ada sebagian pemulung yang tidak hanya memungut sampah, 
tetapi juga mengambil barang-barang yang bernilai, bahkan berharga jika pemiliknya tidak 
ada. Oleh karena itu, di sebagian jalan masuk perumahan terpampang tulisan "Pemulung 
Dilarang Masuk!"  

Tindakan sebagian pemulung tersebut memang tidak benar. Namun demikian, masih ada 
juga pemulung yang benar-benar mencari barang-barang di tempat sampah, bahkan 
keberadaan pemulung bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.  

Bagi warga masyarakat, berkat kesediaan pemulung mengambil sisa-sisa barang bekas, 
beban kita untuk membuang sampah berkurang. Selain itu, masyarakat terbebas dari 
kerusakan tanah, karena pemulung mengambil barang-barang bekas yang dapat merusak 
kesuburan tanah.  
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I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 
paling benar!  

1. Apa pekerjaan pemulung?  
a. mengumpulkan barang-barang bekas  
b. membersihkan sampah  
c. menjaga kelestarian Iingkungan  
d. membuang sampah pad a tempatnya  

 
2. Mengapa pekerjaan pemulung termasuk mulia?  

a. karena mengurangi keindahan Iingkungan  
b. karena menimbulkan rumah-rumah kumuh  
c. karena mengurangi sampah/barang-barang bekas  
d. karena membuat resah masyarakat  

3. Siapa yang diuntungkan dengan keberadaan pemulung?  
a. masyarakat di perkotaan  
b. masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah  
c. pemerintah dan masyarakat  
d. pemerintah dan masyarakat pedesaan  

4. Di manakah sering kita jumpai pemulung?  
a. hanya di pedesaan  
b. di sudut-sudut kota metropolitan  
c. di pinggiran kota  
d. di kota-kota besar  

5. Bagaimana cara mengatasi agar pemulung tidak melakukan pencurian?  
a. Memasang tulisan yang berbunyi "Pemulung Dilarang Masuk"!  
b. Menangkap setiap pemulung yang memasuki kampung.  
c. Memberi barang-barang yang dibutuhkan pemulung.  
d. Melaporkan kepada pihak yang berwajib.  

6. Kalimat yang menunjukkan waktu pekerjaan dilaksanakan adalah ...  
a. Perkebunan kelapa sawit Pak Soni cukup luas.  
b. Setiap hari Ima membantu ibunya menyapu halaman.  



 

c. Ibu mengantar adik ke sekolah.  
d. Marisa pergi bermain naik sepeda mini.  
 

7.  Rahma  "Alangkah nikmatnya buah jambu ini!"  
           Lisa         "Ya, aku juga ingin, tetapi sebaiknya dicuci dulu!"  
          Rahma  "Mengapa harus dicuci?"  
           Lisa          "Agar kotoran yang melekat pada buah jambu tidak terbawa  
                                      masuk dalam tubuh kita."  

Maksud percakapan di atas adalah pentingnya ....  
a. menjaga kebersihan  
b. makan buah jambu  
c. menikmati makanan  
d. melestarikan lingkungan  

8. Anak-anak di bawah umur 12 tahun = 3 x 1 sendok teh.  
Maksud petunjuk pemakaian obat di atas adalah ...  

a. Bagi anak yang berumur di bawah 12 tahun, minum obat ini sehari 3 kali sebanyak 1 
sendok teh.  

b. Bagi anak berumur 12 tahun, minum obat ini 3 kali sehari sebanyak 1 sendok teh.  
c. Anak di atas 12 tahun minum obat 3 kali sehari sebanyak 1 sendok teh.  
d. Minumlah obat 3 kali sehari bagi anak berumur 12 tahun ke atas.  

9. Arman mengatakan bahwa ia tidak menyukai orang itu karena sikapnya yang angkuh.  
Bila kalimat di atas diubah menjadi kalimat langsung, penulisan yang benar adalah ...  

a. Saya tidak senang pada sikapnya yang angkuh itu, ujar Arman.  
b. ”Saya tidak senang pada sikapnya yang angkuh itu,” ujar Arman.  
c. ”Saya tidak senang pada sikapnya yang angkuh itu:” ujar Arman.  
d. ”Saya tidak senang pada sikapnya yang angkuh itu;” ujar Arman.  

10. Kalimat penutup undangan yang tepat adalah ...  
a. Semoga dapat menghadiri.  
b. Tidak lupa diucapkan terima kasih.  
c. Terima kasih kami ucapkan.  
d. Atas kehadiran Bapak/lbu/ Sdr., kami ucapkan terima kasih.  

11. Kita harus hidup sederhana. Hidup sederhana adalah tidak memamerkan kekayaan, tidak 
boros, tidak membeli barang yang tidak diperlukan, dan lainlain. Tetapi, hidup sederhana 
tidak berarti harus mengurangi keperluan makanan dan perumahan. Dalam hidup sederhana, 
kecukupan gizi dan kesehatan tetap diperhatikan. Kita harus hidup dengan makanan yang 
bergizi cukup serta pakaian dan peru mahan yang layak.  
Pokok pikiran pada paragraf di atas adalah ...  
a. Kita harus hidup sederhana.  
b. Tujuan hidup sederhana.  
c. Hidup harus memerhatikan gizi.  
d. Hidup harus memerhatikan kesehatan.  

12. Ani membeli tas di pedagang kaki lima. Kaki lima artinya ....  
a. meja berkaki lima  
b. toko besar dan megah  
c. emperan toko atau pinggir jalan  
d. toko atau warung kecil  

13. Kata gugur yang berarti kalah atau rontok terdapat dalam kalimat. ..  
a. Pahlawan itu gugur di medan perang.  
b. Daun bunga itu gugur karena kekeringan.  
c. Ani gugur jadi peserta lomba karena tidak memenuhi syarat.  



 

d. Tim sepak bola Indonesia gugur di babak kedua.  
14. Jasa Ki Hajar Dewantara sangat besar terhadap bangsa.  

Arti kata jasa pad a kalimat tersebut adalah ....  
a. usaha yang melayani pesanan  
b. perbuatan yang memberikan pelayanan kepada orang lain  
c. perbuatan yang baik dan bernilai bagi bangsa  
d. manfaat yang dapat dijual kepada orang lain 

15. Petani menengadahkan tangan agar panen mereka melimpah.  
Maksud dari kata yang dicetak miring pada kalimat di atas adalah ....  
a.     meminta  
b.     memohon  
c.     bekerja keras  
d.     berdoa 

 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!  
16. Malam itu Matsani tekun membaca buku Bahasa Indonesia.  

Awalan me- pada kata membaca berarti. ...  
17. Itulah pengabdianmu 

Wahai bapak guruku Jasa-
jasamu yang luhur itu Tak 
dapat kulupakan Sepanjang 
hidupku  
Puisi di atas memberi amanat kepada kita agar. ...  

18. Ibu membeli mobil-mobilan untuk adik.  
Arti kata ulang yang dicetak miring pada kalimat di at as adalah ....  

19. Vono tidak naik kelas karena malas belajar.  
Anak kalimat pengganti keterangan sebab pada kalimat di atas adalah ....  

20. Petani sedang melakukan (semprot) insektisida pada tanamannya.  
Kata dalam kurung tepat bila diberi imbuhan ....  

21. 1. Harta dunia janganlah tamak  
22. Kulit lembu celupkan samak  
23. Mari dibuat tapak kasut  
24. Kalau mati tidak mengikut  
Urutan yang tepat untuk pantun di atas adalah ....  

22. Tabungannya di bank sebesar dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.  
Penulisan uang yang benar adalah ....  

23. Hama, panen, bibit, dan irigasi adalah kata umum bidang ....  
24. Amin mengikuti pertukaran pelajar ke negara jepang.  

Penulisan nama negara yang tepat pada kalimat di atas adalah ....  
25. Pengumuman  

Bagi para peminjam buku perpustakaan, diharap segera mengembalikan. Batas pengembalian 



 

terakhir pad a hari Senin 22 Januari 2006, pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00. 
Demikian pengumuman ini kai buat, semoga menjadu perhatian. 
 
Ttd. 
Pengurus Peroustakaan 
Pengumuman di atas berisi pemberitahuan tentang .... 

 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
26.setiap hari kendaraan bertambah banyak. Sepeda motor, mobil, bus, dan kendaraan lainnya terus 
bertambah. Bertambahnya jumlah kendaran ternyata menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya 
adalah kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh semakin padatnya kendaraan yang lewat. 
Bertambahnya kendaraan tidak diimbangi dengan pelebaran ruas jalan. Akibatnya, kemacetan lalu 
lintas terjadi di mana-mana. 
     Tulislah isi paragraf di atas dengan kata-katamu sendiri! 

...........................................................................................................................................................

. 

...........................................................................................................................................................

. 

...........................................................................................................................................................

. 
 

27.Halo! Apa Kabar, Kak ? 
Seluruh keluarga di rumah sehat-sehat. Terima kasih atas petunjuk dan nasihat Kak Nani. 
Aku akan berusaha melaksanakan dan mematuhi. Untuk itu, aku mohon bantuan Kak Nani untuk 
mengirimkan buu siap menghadapi UAS berjudul Cerdas. Isinya bagus, sangat membantuku untuk 
persiapan menghadapi ujian.  
Mudah-mudahan nilai UAS-ku baik dan nanti aku dapat diterima di SMP Negeri. 

...........................................................................................................................................................

. 

...........................................................................................................................................................

. 

...........................................................................................................................................................

. 
lengkapilah surat di atas dengan kalimat dan salam penutup!  

28.Buatlah tiga kalimat tanya yang dapat diajukan saat mewawancarai seorang petani yang sedang 
panen padi!  

...........................................................................................................................................................

. 

...........................................................................................................................................................

. 

...........................................................................................................................................................



 

.  
 

29. Buatlah iklan berdasarkan gambar di bawah ini!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Buatlah contoh kalimat, masing-maing satu untuk kalimat ajakan, permohonan dan harapan! 

...........................................................................................................................................................

. 

...........................................................................................................................................................

. 

...........................................................................................................................................................

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NILAI KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA 
PADA SISWA KELAS IV 

 
Subjek Nilai  

1 7.1 
2 5.2 
3 6.4 
4 6.0 
5 6.0 
6 5.8 
7 7.2 
8 7.1 
9 4.9 
10 5.6 
11 6.3 
12 6.5 
13 6.4 
14 6.0 
15 6.1 
16 6.2 
17 6.0 
18 6.0 
19 6.3 
20 6.4 
21 5.2 
22 4.2 
23 5.3 
24 6.0 
25 5.8 
26 7.2 
27 7.1 
28 4.9 
29 5.6 
30 6.3 
31 6.4 
32 6.0 
33 6.1 
34 6.2 
35 6.0 

 
 
 
 
 



 

NILAI KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA 
PADA SISWA KELAS V 

 
 

Subjek Nilai  
1 6.0 
2 6.3 
3 6.4 
4 5.2 
5 6.4 
6 5.6 
7 6.3 
8 6.4 
9 6.0 
10 6.1 
11 6.2 
12 6.0 
13 6.0 
14 6.3 
15 6.4 
16 5.2 
17 6.4 
18 5.6 
19 6.3 
20 6.4 
21 4.8 
22 6.0 
23 5.8 
24 7.2 
25 6.4 
26 6.0 
27 6.0 
28 6.4 
29 6.0 
30 6.1 
31 6.2 
32 6.0 
33 6.0 
34 6.3 
35 6.4 
36 5.2 
37 6.4 

 
 



 

NILAI KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA 
PADA SISWA KELAS VI 

 
Subjek Nilai  

1 5.6 
2 5.8 
3 7.2 
4 7.1 
5 4.9 
6 6.0 
7 6.0 
8 5.8 
9 7.2 
10 7.1 
11 4.9 
12 5.6 
13 6.3 
14 6.5 
15 6.4 
16 6.0 
17 6.1 
18 6.2 
19 6.0 
20 6.0 
21 7.1 
22 5.2 
23 6.4 
24 6.0 
25 6.0 
26 5.8 
27 7.2 
28 7.1 
29 7.1 
30 5.2 
31 6.4 
32 6.0 
33 6.0 
34 5.8 
35 7.2 
36 7.1 
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