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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada pembelajaran bahasa Indonesia salah satu materi yang dipelajari 

setiap siswa adalah tentang kalimat. Kalimat dapat diartikan sebagai susunan 

kata yang mengekspresikan pikiran dan perasaan seseorang melalui tulisan. 

Kalimat supaya mudah dimengerti oleh pembaca, seharusnya ditulis dan 

dirangkai secara efektif. Secara efektif maksudnya adalah sesuai dengan 

ketentuan penulisan kalimat efektif. Ketentuan penulisan kalimat efektif berupa 

kalimat yang ditulis secara padat, singkat, dan jelas sesuai kaidah tata bahasa 

Indonesia. Hal itu perlu diperhatikan supaya tujuan penulis yang bermaksud 

menyampaikan pesan kepada pembaca tercapai. 

Kemudian, materi penulisan kalimat pada pembelajaran bahasa Indonesia 

adalah masuk ke ranah keterampilan menulis. Keterampilan menulis seiring 

dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, hasilnya masih 

memprihatinkan. Berbagai sumber referensi dan realita yang ada, ditemukan 

beberapa hasil menulis siswa dari segi bentuk dan tata bahasa masih rancu. 

Dari bentuk tulisan tidak rapi, susunan kata yang tidak tepat, penggunaan kata 

yang bertele-tele bahkan kesalahan dalam pemilihan kata dalam menulis. Oleh 

karena itu, hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Seorang pendidik 

harus bisa menyikapinya dengan melakukan sebuah perubahan yang mengarah 

kekeadaan lebih baik tentunya. 
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Selanjutnya, berkaitan dengan keterampilan menulis, arti dari menulis itu 

sendiri merupakan kegiatan berupa keterampilan berbahasa yang bersifat 

menghasilkan atau produktif. Menghasilkan apakah itu? Menghasilkan suatu 

karya berupa curah gagasan berbentuk tulisan. Menurut Tarigan (2008:4) 

terampil menulis pada zaman sekarang sangatlah penting. Penting karena 

dengan terampil menulis menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan 

negara yang cerdas dan berpendidikan. Keterampilan menulis dapat dikuasai 

dengan cara banyak membaca berbagai sumber referensi. Pada era milenial 

seperti sekarang, banyak sumber informasi yang didapatkan untuk 

mengembangkan tulisan. Melalui gawai dan daring pada komputer, sangatlah 

mudah seseorang menemukan inspirasi untuk semakin produktif dalam 

keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis dapat dilatih dengan membuat teks sederhana atau 

sebuah karangan. Karangan merupakan tulisan atau curah gagasan seseorang 

yang berasal dari ide dan imajinasi. Karangan siswa sangat berkaitan erat pada 

pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kurikulum 2013 pembelajaran bahasa 

Indonesia pada SMP menekankan pembelajaran berbasis teks. Menurut 

Nasucha (2019:5) pembelajaran berasal dari kata belajar dan pengajaran dari 

kata mengajar. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan pada penekanan 

kegiatan prosesnya. Pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII yang 

dibelajarkan pada semester satu salah satunya adalah teks eksplanasi. Pokok 

pikiran atau gagasan utama saat membuat karangan teks eksplanasi ditulis 
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dalam bentuk kalimat. Kalimat tersebut disusun dan dirangkai secara padat, 

singkat, dan jelas sesuai dengan tata bahasa Indonesia. 

Berbicara mengenai teks eksplanasi, penulis sengaja mengkajinya karena 

teks eksplanasi merupakan teks yang sangat penting dan menarik dikalangan 

pelajar SMP. Penulis sudah melakukan observasi pada sekolah SMP yang 

menggunakan kurikulum 2013 dan hasil belajar siswa materi menulis teks 

eksplanasi masih lemah. Kelemahannya mengarah kepada pilihan kosa kata 

yang tidak tepat, peletakan kata penghubung kurang tepat, subjek yang tidak 

jelas, dan kalimat yang tidak padu. Dapat diartikan pula bahwa siswa belum 

memperhatikan ejaan dan tata bahasa dalam menulis kalimat. Seperti kejelasan 

subjek dan predikat dalam suatu kalimat sangatlah perlu diperhatikan. Hal itu 

berarti bahwa kemampuan menulis siswa pada teks eksplanasi belum masuk 

pada kriteria ketuntasan. 

Siswa dikatakan masuk kriteria tuntas, apabila dapat menulis karangan 

teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif 

merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pokok 

pikiran penulis kepada pembaca. Menurut Arifin dan Tasai (2008:97) kalimat 

efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan dan 

memunculkan  kembali ide-ide pada pikiran pembaca seperti apa yang ada 

dalam pikiran pembicara atau penulis. Syarat sebagai kalimat efektif, yaitu 

strukturnya kata dan kalimat harus benar, pilihan kosa kata tepat, hubungan 

antar bagiannya logis dan sesuai dengan ciri-ciri kalimat efektif yaitu, 

kesepadanan, keparalelan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. 
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B. Ruang Lingkup 

Berdasarkan deskripsi latar belakang penelitian, ruang lingkup dalam 

penelitian ini adalah “Keefektifan Kalimat pada Teks Eksplanasi Karya Siswa 

kelas VIII di SMP N 4 Salatiga.” 

 

C. Fokus Kajian  

Berdasarkan ruang lingkup penelitian, fokus kajian penelitian ini: 

Bagaimanakah bentuk kesalahan dan hasil analisis kalimat efektif pada teks 

eksplanasi karya peserta didik SMP kelas VIII di SMP Negeri 4 Salatiga? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian ini: 

Menjelaskan bentuk kesalahan dan hasil analisis kalimat efektif pada teks 

eksplanasi karya peserta didik SMP kelas VIII di SMP Negeri 4 Salatiga. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah terkait 

kemampuan siswa kelas VIII dalam menulis teks eksplanasi ditinjau dari 

keefektifan kalimat.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah  
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Dapat memberikan sumbangan kepada sekolah mengenai kemampuan siswa 

kelas VIII dalam menulis teks eksplanasi ditinjau dari keefektifan kalimat di 

SMP Negeri 4 Salatiga. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta acuan bagi para 

guru Sekolah Menengah Pertama dalam kemampuan siswa kelas VIII dalam 

menulis teks eksplanasi ditinjau dari keefektifan kalimat. 

c. Bagi Siswa 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memudahkan siswa Sekolah 

Menengah Pertama dalam mempelajari kalimat efektif sekaligus 

meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi.  

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung bagi peneliti dalam 

mengetahui kemampuan siswa kelas VIII dalam menulis teks eksplanasi 

ditinjau dari keefektifan kalimat di SMP Negeri 4 Salatiga.  

 

F. Penjelasan Istilah  

Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, dan sesuai dengan 

tata bahasa sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. Senada dengan 

pendapat Finoza (2008:172) bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang 

didalamnya dapat menyampaikan maksud dan tujuan penulis sehingga 

kalimat tersebut dapat dimengerti oleh pembaca. Berikutnya pengertian 

kalimat efektif yang dikemukakan oleh Widjono (2011:160) adalah kalimat 
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yang dapat menyampaikan gagasan penulis secara tepat dengan susunan 

kata yang singkat, padat, lengkap dan jelas. Arifin dan Tasai (2008:97) 

kalimat efektif adalah kalimat yang dapat memunculkan pemikiran yang 

sama antara penulis dan pembaca. Dapat diartikan bahwa munculnya 

pemikiran yang sama tersebut, tujuan penulis dapat tercapai.  

Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses kejadian 

alam, sosial, dan budaya. Kejadian alam seperti terjadinya gunung meletus, 

terjadinya banjir, proses terjadinya pelangi, longsor, tsunami dan kejadian 

alam yang lainnya. Kejadian sosial dapat berupa pengangguran, kemiskinan, 

tawuran, dan permasalahan sampah. Kejadian budaya dapat meliputi 

pertunjukan tarian, kirab, pagelaran wayang kulit dan lain sebagainya. Teks 

eksplanasi menurut Sufanti, dkk, (2017:157) adalah teks yang mengandung 

sebuah penjelasan atau eksplanasi secara detail, rinci, dan lengkap dari suatu 

hal. Seperti halnya teks pada umumnya, di dalam teks eksplanasi terdapat 

berbagai aspek struktur, ciri, dan contoh. Sejalan dengan pendapat Priyatni, 

dkk, (2013:1) bahwa teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang 

menjelaskan proses-proses suatu kejadian, penyebab kejadian itu terjadi dan 

akibat dari kejadian tersebut. Pada dasarnya tujuan utama teks eksplanasi 

adalah memapkan proses dan tahapan-tahapan, menjelaskan sebab-akibat 

suatu fenomena yang terjadi. 


