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ABSTRAK 

Nofitasari. 2017.Kemampuan Mengarang Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5 

SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan (Studi Komparasi Antara Siswa Laki-

Laki dan Perempuan)Skripsi.Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN 

Ponorogo). Pembimbing, Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

 Kata Kunci: Kemampuan mengarang, Siswa Laki-laki dan 

Perempuan 

Mengarang bagi siswa merupakan proses pengungkapan gagasan, ide, angan-

angan, dan perasaan yang disampaikan melalui unsur-unsur bahasa dalam bentuk 

tulisan. Terdapat perbedaan kemampuan mengarang antara siswa perempuan dengan 

laki-laki.Dilihat dari hasil karangan siswa bahwa masih banyak siswa yang kesulitan 

dalam menyusun kalimat atau mengembangkan kerangka karangan.Hal tersebut dapat 

diketahui dari banyaknya siswa yang masih belum benar dalam menulis yaitu ejaan 

dan penggunaan tanda baca, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurang maksimalnya 

menulis karangan siswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendiskripsikan tingkat kemampuan 

mengarang siswa laki-laki pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5, (2) untuk 

mendiskripsikan tingkat kemampuan mengarang siswa perempuan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5, dan(3) untuk menjelaskan perbedaan 

kemampuan mengarang siswa laki-laki dengan siswa perempuan pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia  Kelas 5. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuantitatif dengan 

rancangan ex post facto. Teknik pengumpulan data menggunakan tes. Kemudian 

untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan menggunakan teknik analisis tes “t”. 
Adapun populasi yang digunakan keseluruhan siswa kelas 5 berjumlah 13, maka 

seluruh populasi dijadikan sampel dengan teknik sampling jenuh. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) kemampuan mengarang 

siswa laki-laki pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SDN Wonodadi Kulon 

IV Pacitan tahun pelajaran 2016/2017 dalam kategori baik dengan persentase 60%, 

(2) kemampuan mengarang siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan tahun pelajaran 2016/2017 dalam kategori 

kurang dengan persentase 37,5%, dan(3) perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan mengarang siswa laki-laki dan siswa perempuan pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan tahun pelajaran 

2016/2017. Hal ini dibuktikan dengan tes “t” dimana pada taraf signifikansi 5%,  

adalah = 5,130 dan ttabel = 2,20 maka t0> ttabel sehingga Ha diterima. Sedangkan pada 

taraf signifikan 1% t0 = 5,130 dan ttabel = 3,11 maka t0> ttabel, sehingga Ha diterima. 

Hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan mengarang siswa 

laki-laki dan siswa perempuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap peserta didik mempunyai berbagai pengalaman, kondisi, dan 

potensi sewaktu memasuki situasi belajar. Ia memiliki sikap-sikap dan 

intelegensi tertentu serta pengalaman belajar sebelumnya di dalam maupun di 

luar sekolah. Semuanya ini merupakan karakteristik peserta didik. Pengetahuan 

atau kemampuan yang telah peserta didik miliki yang berhubungan dengan 

pelajaran ikut memegang peranan amat penting dalam proses belajar mengajar di 

sekolah.
1
 

Tujuan dalam pendidikan, khususnya pendidikan yang berlangsung di 

dalam sekolah dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang di 

dalamnya terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan guru bersama siswa. Di 

dalam proses pembelajaran tersebut terdapat komponen yang sangat penting 

yaitu guru dan peserta didik atau siswa. Interaksi antara guru  dan siswa di dalam 

kelas bertujuan agar siswa mampu mengembangkan potensinya, membentuk 

kepribadian dan akhlak  yang baik dalam diri siswa sehingga tujuan pendidikan 

dapat tercapai.
2
 

                                                           
1Siwi Puji Astuti, “Pengaruh Kemampuan Awal Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa,” Formatif, 5 (2015), 1. 
2
Ibid,. 3. 
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Kemampuan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan kepada 

pihak lain secara tertulis. Untuk menulis sebagai tugas tes kesusastraan, siswa 

juga harus benar-benar diharuskan menulis. Secara umum, ada dua macam tugas 

menulis yang dapat diberikan, yaitu (1) menulis sebagai hasil tanggapan terhadap 

teks-teks kesusastraan, dan (2) menulis kreatif. Bentuk tugas yang pertama 

misalnya berupa membuat parafrase puisi, membuat sinopsis novel dan cerpen, 

menuliskan kembali cerita drama atau sinetron yang didengar atau dilihatnya, 

menuliskan kembali puisi dan fiksi dengan sudut pandang lain, menyadur fiksi 

menjadi drama atau sebaliknya, dan lain-lain.Bentuk tugas yang kedua berupa 

tugas menulis puisi, cerita (pendek), atau drama sederhana.
3
 

Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam 

bentuk bahasa tulis dengan tujuan, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. 

Hasil dari proses kreatif ini biasa disebut dengan istilah karangan atau tulisan. 

Kedua istilah tersebut mengacu pada hasil yang sama, meskipun ada pendapat 

yang mengatakan kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. 

Istilah menulis sering melekatkan pada proses kreatif yang sejenis ilmiah. 

Sementara istilah menulis sering diletakkan pada proses kreatif yang sejenis 

nonilmiah.
4
 

Mengarang pada hakikatnya adalah mengungkapkan atau menyampaikan 

gagasan dengan menggunakan bahasa tulis. Dilihat dari keluasan dan 

                                                           
3
 Sri Wahyuni, Asesmen Pembelajaran Bahasa   (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 41. 

4
Dalman, Ketrampilan Menulis (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), 3.  
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keterinciannya, gagasan itu dapat diungkapkan dengan berbagai unsur 

kebahasaan. Dalam hal ini, gagasan dapat diungkapkan dalam bentuk kalimat 

dan paragraf, serta dapat pula diungkapkan dalam bentuk karangan yang utuh.
5
 

Mengarang atau menulis adalah pekerjaan menerangkan atau menyusun 

kata, frasa, kalimat, dan alenia yang dipadukan dengan topik dan tema tertentu 

untuk memperoleh hasil akhir berupa karangan. Karangan adalah penjabaran 

suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. 

Setiap karangan yang ideal pada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi 

atau lebih luas alenia.
6
 

Mengingat pengaruh hormonal sejak pembentukannya, otak laki-laki dan 

otak perempuan menjadi berbeda secara struktural. Perbedaan struktural terutama 

tampak pada ukuran bagian-bagian otak tertentu. Perbedaan struktur ini 

kemudian termanifestasikan dalam perbedaan cara mengelolah masalah, 

termasuk keterampilan motorik tertentu. Namun demikian, perbedaan ini hanya 

berimplikasi pada style berfikir, tidak sampai pada scale kecerdasan. Artinya, 

jenis kelamin tidak menentukan kecerdasan sehingga jenis kelamin yang satu 

tidak berarti lebih cerdas dari jenis kelamin yang lain. 

Perbedaan signifikan pada struktur otak perempuan adalah pusat 

pengaturan bahasa pada otaknya lebih luas daripada otak laki-laki. 

Konsekuensinya, perempuan lebih kaya akan kosakata sehingga piawai dalam 

                                                           
5
Ibid., 86. 

6
 Yuentie Sova Puspidalia, Terampil Berbahasa Indonesia  (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 

2011), 169. 
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pengolahan bahasa. Dalam 24 jam, perempuan memiliki kosakata sebanyak 

24.000 yang harus dikeluarkan atau diucapkan, sedangkan laki-laki yang 

memiliki 12.000 kata dalam 24 jam. Inilah sebabnya mengapa perempuan 

mayoritas lebih banyak bicara (rumpi) daripada laki-laki.
7
 

Cramond sebagaimana dikutip Rahmad Aziz, menyatakan bahwa dari 

berbagai penelitian tentang kreativitas ditemukan adanya hubungan antara 

perbedaan jenis kelamin dengan tingkat kreativitas baik dalam bentuk kuantitas 

maupun kualitas. Hasil analisis mereka terhadap jurnal penelitian dari tahun 

1958-1998 ditemukan adanya perbedaan baik pada aspek fluency, flexibility, 

originaly, dan elaboration. Perempuan cenderung lebih tinggi aspek fluency, 

originaly, dan elaboration sedangkan pada aspek flexibility laki-laki cenderung 

lebih tinggi walau perbedaan tidak terlalu tinggi.
8
 

Menurut Sugihartono dkk, sebagaimana dikutip Muhammad Irham,bahwa 

meskipun pada dasarnya laki-laki dan perempuan memang berbeda dalam 

perkembangan fisik, emosional, dan intelektual, pada dasarnya tidak ada bukti 

spesifik yang menunjukkan hubungan signifikan antara jenis kelamin siswa 

dengan prestasi akademik yang diperoleh.
9
 Prawitasari & Khan, sebagaimana 

dikutip Rahmad Aziz, menjelaskan perbedaan tersebut berdasarkan hasil 

                                                           
7
 Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 47-4

  
8
Rahmad Aziz. Mengapa Perempuan Lebih Kreatif Dibanding Laki-laki?.Jurnal Psikologi, 

(online), Jilid 5, No.2 Tahun 2014. (http://repository.uin-malang.ac.id, diakses 25 September 2016). 

9
 Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi Proses 

Pembelajaran (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), 79. 

http://repository.uin-malang.ac.id/
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penelitiannya tentang kepribadian. Mereka menjelaskan bahwa perempuan 

mempunyai kecenderungan untuk lebih hangat, emosional, sopan, peka, dan 

menaati aturan, sedangkan laki-laki cenderung lebih stabil, dominan, dan 

impulsif.
10

 

Dari segala aspek penjelasan di atas, bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan mengarang antara siswa perempuan dengan laki-laki. Siswa 

perempuan lebih kreatif dan imajinatif dalam mengarang. Dilihat dari hasil 

karangan siswa laki-laki, dapat disimpulkan bahwa masih banyak siswa laki-laki 

yang kesulitan dalam menyusun kalimat atau mengembangkan kerangka 

karangan. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya siswa yang masih belum 

benar dalam menulis yaitu ejaan dan penggunaan tanda baca. Kebanyakan siswa 

kesulitan dalam menentukan topik dan menyusun kerangka karangan. Hal-hal 

tersebut tentunya akan mempengaruhi nilai menulis karangan narasi siswa, 

sehingga nilai menulis karangan narasi siswa belum mencapai KKM. Oleh 

karena itu peneliti mengambil lokasi di SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan karena 

di SD tersebut masih banyak anak yang dalam menulis karangan belum mencapai 

KKM. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan tingkat 

mengarang antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.
11

 

                                                           
10

 Rahmad Aziz. Mengapa Perempuan Lebih Kreatif Dibanding Laki-laki?.Jurnal Psikologi, 

(online), Jilid 5, No.2 Tahun 2014. (http://repository.uin-malang.ac.id, diakses 25 September 2016). 
11

Hasil wawancara guru Bahasa Indonesia, Di SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan, 24 Oktober 

2016, Pukul 09:25 WIB. 

http://repository.uin-malang.ac.id/
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Berdasarkan beberapa fenomena di atas, peneliti menganggap bahwa 

masalah ini perlu untuk diteliti. Dengan ini peneliti mengambil judul 

“KEMAMPUAN MENGARANG MATA PELAJARAN BAHASA 

INDONESIA KELAS 5 SDN WONODADI KULON IV PACITAN TAHUN 

PELAJARAN 2016/2017 (STUDI KOMPARASI ANTARA SISWA LAKI-

LAKI DAN SISWA PEREMPUAN)”. 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah kurang maksimalnya 

menulis karangan peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kemampuan mengarang siswa laki-laki pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan Tahun 

Pelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimana tingkat kemampuan mengarang siswa perempuan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan Tahun 

Pelajaran 2016/2017? 

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan mengarang  siswa 

laki-laki dengan siswa perempuan pada  mata pelajaran Bahasa Indonesia  

Kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan Tahun Pelajaran 2016/2017? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan tingkat kemampuan mengarang siswa laki-laki pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan 

Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk mendiskripsikan tingkat kemampuan mengarang siswa perempuan 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV 

Pacitan Tahun Pelajaran 2016/2017. 

3. Untuk menjelaskan perbedaan yang signifikan antara kemampuan mengarang 

siswa laki-laki dengan siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia  Kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini 

sekurang-kurangnya adalah berikut ini. 

1. Secara Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

pemikiran dalam teori teori kebahasaan diantaranya teori menulis. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah dalam mengambil langkah, baik itu sikap 
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maupun tindakan untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan 

khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Bagi Guru 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan guru dapat membantu 

meningkatkan kemampuan menulis karangan siswa. 

c. Bagi Peneliti yang akan datang 

Untuk senantiasa meningkatkan kemampuan menulis karangan 

agar mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas penelitian ini dapat 

disusun sistematika pembahasan penulisan berikut ini. 

Bab pertama pendahuluan, berisi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua landasan teori, berisi uraian deskripsi teori dan atau telaah 

pustaka, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

Bab tiga metodologi penelitian, berisi uraian rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, instrumen penelitian data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 
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Bab keempat hasil penelitian, berisi uraian gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), dan pembahasan 

atau interpretasi atas angka statistik. 

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran yang bisa menunjang 

peningkatan dari permasalahan yang dilakukan peneliti.    
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Mengarang 

a. Pengertian Mengarang 

Mengarang adalah kegiatan yang berangkai dalam 

mengungkapkan hasil pikir dengan wahana bahasa tulis disajikan 

kepada orang lain agar dimengerti maknanya. Hasil gagasan tersebut 

dapat berupa pengalaman, perasaan, pendapat, pengetahuan, keinginan, 

ajakan, himbauan, penolakan, kenetralan, dan gejolak batin yang lain. 

Namun dengan majunya teknologi, bahasa tulis tersebut dapat direkam 

dalam pita kaset, piringan hitam, disuarakan dan didengarkan. Hasil 

karangan itu pun dapat menjadi karya faktual, atau fiksi, yang pendek 

dan yang panjang, yang prosa ataupun yang puisi.
12

 

Kemampuan menulis adalah terampil membuat huruf-huruf 

(besar maupun kecil) dengan jalan menyalin atau meniru tulisan-tulisan 

dalam struktur kalimat. Kemampuan menulis seperti ini bisadisebut 

kemampuan menulis teknis (teknik). Kemampuan menulis yang lebih 

                                                           
12

 Suhadi, Memenangkan Lomba Mengarang (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 15. 

10 
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penting adalah kemampuan menulis berdasarkan pengertian komposisi 

atau kemampuan merangkai bahasa atau mengarang.
13

 

Menulis bukan hanya sekedar menuliskan apa yang diucapkan 

(membahas tulisan dari bahasa lisan), tetapi merupakan suatu kegiatan 

yang terorganisasi sedemikian rupa, sehingga terjadi suatu kegiatan 

komunikasi tidak langsung antara penulis dan pembaca. Seseorang dapat 

dikatakan telah terampil menulis, jika tujuan penulisannya sama dengan 

yang dipahami oleh pembaca.
14

 

Pada dasarnya, istilah mengarang sama dengan istilah menulis. 

Hanya saja ada beberapa pendapat yang membedakan antara istilah 

mengarang dengan menulis. Istilah mengarang digunakan pada 

penulisan karya fiksi atau nonilmiah, sedangkan istilah menulis lebih 

digunakan pada penulisan karya ilmiah atau nonfiksi. Istilah mengarang 

dan menulis dianggap sama karena sama-sama bertujuan menyampaikan 

pikiran, gagasan, angan-angan, dan perasaan dalam bentuk tulisan yang 

bermakna.
15

 

Mengarang atau menulis adalah pekerjaan menerangkan atau 

menyusun kata, frasa, kalimat, dan alenia yang dipadukan dengan topik 

dan tema tertentu untuk memperoleh hasil akhir berupa karangan. 

                                                           
13

 Broto, Pengajaran Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Kedua Di Sekolah Dasar 

Berdasarkan Pendekatan Linguistik Kontrastif(Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 143. 
14

Dalman, Kertampilan Menulis (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 83. 
15

Ibid.,85. 
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Karangan adalah penjabaran suatu gagasan secara resmi dan 

teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang 

ideal pada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas 

alenia.
16

 

Berdasarkan pemaparan tentang mengarang seperti yang telah 

dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa mengarang adalah proses 

pengungkapan gagasan, ide, angan-angan, dan perasaan yang 

disampaikan melalui unsur-unsur bahasa (kata, kelompok kata, kalimat, 

paragraf, dan wacana yang utuh) dalam bentuk tulisan.  

b. Tujuan Mengarang 

Tujuan utama menulis atau mengarang adalah sebagai sarana 

komunikasi tidak langsung. Tujuan menulis banyak sekali ragamnya. 

Tujuan menulis secara umum adalah memberikan arahan, menjelaskan 

sesuatu, menceritakan kejadian, meringkas, dan menyakinkan. Tujuan 

penulisan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1) Memperkaya perbendaharaan bahasa pasif dan aktif. 

2) Melatih melahirkan pikiran dan perasaan dengan lebih teratur secara 

tertulis (melatih ekspresi jiwa dalam bentuk tulisan). 

3) Latihan memaparkan pengalaman-pengalaman dengan tepat. 

4) Latihan-latihan penggunaan ejaan yang tepat (ingin menguasai 

bentuk bahasa). 

                                                           
16

 Yuentie Sova Puspidalia, Terampil Berbahasa Indonesia .., 169. 
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Tujuan-tujuan penulisan tersebut kadang-kadang sering pula 

tujuan ini tidak berdiri secara terpisah, tetapi sering pula tujuan ini tidak 

berdiri sendiri melainkan merupakan gabungan dari dua atau lebih 

tujuan yang menyatu dalam suatu tulisan. Oleh karena itu, tugas seorang 

penulis tidak hanya memilih topik pembicaraan yang sesuai atau serasi, 

tetapi juga harus menentukan tujuan yang jelas. Penentuan tujuan 

menulis sangat erat hubungannya dengan bentuk atau jenis-jenis tulisan 

atau karangan.
17

 

c. Jenis-jenis Mengarang 

Jenis karangan ilmiah antara lain paper (makalah), skripsi, 

tesis, dan disertasi. Paper pada umumnya berisi laporan hasil bacaan. 

Biasanya, judul atau pokok permasalahan dicarikan oleh dosen atau 

dicari mahasiswa sendiri. Selanjutnya, tidak banyak perbedaan tulisan 

keilmuan yang dibuat oleh mahasiswa sebagai tugas akhir untuk 

memperoleh gelar sarjana strata satu, sedangkan tesis untuk mahasiswa 

pascasarjana, dan disertasi untuk gelar doktor. Tesis dan disertasi 

merupakan karangan ilmiah yang dipersiapkan mahasiswa dengan 

penelitian yang cermat di lapangan sesuai dengan bidang keilmuannya 

dan pokok persoalannya harus benar-benar di gali dan diperas lebih 

dalam. 

                                                           
17

Ngalim Purwanto dan Djaeniah Alim, Metodologi Pengajaran Bahasa Indonesia Di 

Sekolah Dasar (Jakarta: PT Rosda Jayaputra, 1997), 58. 
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Berdasarkan cara penyajian pokok bahasan, tipe karangan ada 

lima, yaitu:
18

 

1) Karangan deskripsi (pelukisan) 

Karangan dekripsi dimaksudkan untuk menciptakan sebuah 

pengalaman pada diri pembaca, dan memberikan identitas atau 

informasi mengenai objek tertentu sehingga pembaca dapat 

mengenalinya bila bertemu atau berhadapan dengan objek tadi. 

2) Karangan narasi (pengisahan) 

Karangan narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha 

menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak tanduk, 

perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau 

yang berlangsung dalam suatu kesatan waktu. 

3) Karangan eksposisi (pemaparan) 

Karangan eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk 

memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan. Dalam 

karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama 

adalah pemberitahuan atau informasi. 

4) Karangan argumentasi (pembahasan) 

Tujuan utama karangan argumentasi adalah untuk menyakinkan 

pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan 
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tingkah laku tertentu. Syarat utama untuk menulis karangan 

argumentasi adalah penulis harus terampil dalam bernalar dan 

menyusun ide yang logis. 

5) Karangan persuasi (pengajakan) 

Karangan persuasi adalah wacana yang bertujuan membuat 

pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang 

dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian 

umum, suatu pendapat ataupun perasaan seseorang.
19

 

d. Ciri-ciri Karangan yang Baik 

Pada dasarnya, karangan memiliki ciri-ciri yang bisa 

mengidentifikasikan bahwa karangan tersebut dapat dikatakan baik. 

Karangan yang baik adalah karangan yang mencerminkan    

kemampuan pengarang untuk menggunakan nada yang serasi,  

karangan yang mencerminkan pengarang mampu menyusun  

karangan secara utuh dan tidak samar-samar dan dapat meyakinkan 

pembaca. Menurut Akhadiah dkk, sebagaimana dikutip Ginanjar 

Lestari, bahwa karangan yang baik memiliki beberapa ciri, di 

antaranya: bermakna jelas, merupakan   kesatuan yang bulat, singkat 

dan padat, memiliki kaidah kebahasaan dan komunikatif.
20
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Selain itu, ciri karangan yang baik adalah: signifikan, jelas, 

memiliki kesatuan dan mengorganisasikan yang baik ekonomis, 

mempunyai pengembangan yang memadai, menggunakan bahasa 

yang dapat diterima dan mempunyai kekuatan.
21

 Menciptakan sebuah 

karangan yang baik memerlukan usaha untuk berlatih dan selalu 

menuangkan ide-ide yang dimiliki dalam sebuah karangan. Sikap 

gigih berlatih dengan tekun secara tidak langsung memberikan 

koreksi dari apa yang kita lakukan sebelumnya dalam menulis. 

Sependapat dengan hal di atas untuk menciptakan karangan 

yang baik memerlukan sebuah rambu-rambu yang perlu diperhatikan. 

Karangan yang baik dalam tiap paragraf mempertimbangkan faktor 

kebahasaan berupa:
22

 

1. Kalimat efektif 

Kalimat dapat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut dapat 

memaparkan ide persis seperti yang dimaksud pengarang. 

a. Kelogisan  

Kalimat pasif dan aktif harus jelas, subjek dan keterangan 

harus jelas, pengantar kalimat dan predikat harus jelas, induk 
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kalimat dan anak kalimat harus jelas, subjek tidak ganda, dan 

predikat tidak didahului kata yang. 

b. Kepararelan 

Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus parallel. 

Artinya, jika kata kerja, harus kata kerja semuanya, jika kata 

benda harus kata nemda semuanya.  

c. Ketegasan 

Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat.  

d. Kehematan  

Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi 

tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. 

e. Ketepatan 

Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus 

tepat. 

f. Kecermatan  

Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan 

tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan 

berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. 

g. Kepaduan 

Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak 

terpecah-pecah.  
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h. Kesejajaran 

Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama 

pada kata-kata yang parallel agar kalimat terlihat rapid an 

bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan.  

i. Keharmonisan 

Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat 

harus harmonis antara pola berfikir dan struktur bahasa. 

2. Makna ganda 

Keefektifan dipandang dari segi pengarang, makna ganda 

dipandang dari sudut pembaca. Makna ganda terjadi karena 

pemakaian struktur kalimat atau kata-kata yang bersayap, artinya 

dapat ditafsirkan bermacam-macam. 

3. Kesederhanaan 

Kalimat sederhana adalah kalimat yang memenuhi semua 

persyaratan kalimat, baik dalm struktur, pilihan dan penempatan 

kata maupun intonasinya. Kalimat yang sederhana pasti lebih 

mudah ditangkap isinya bila dibandingkan dengan kalimat yang 

berlebih-lebihan. 

4. Kesopanan 

Kalimat-kalimat paragraf harus terhindar dari kata-kata yang 

dianggap kurang sopan atau kasar. 
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5. Menarik 

Untuk mengurangi kejemuan pembaca, pengarang harus 

membuat bahasa atau kalimat yang bervariasi, baik dalam 

susunan kalimat, pilihan kata, bunga-bunga kata, gaya bahasa, 

maupun susunan kalimat dan intonasinya. 

Berdasarkan pendapat  di atas, terdapat beberapa persamaan 

ciri karangan yang baik yaitu, berikut ini.
23

 

a. Jelas 

Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar 

karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca 

oleh pembacanya. Permasalahan yang dibicarakan dalam 

karangan dapat dipahami oleh pembaca secara tepat dan benar. 

Faktor-faktor pendukung utamanya adalah pilihan kata (diksi), 

ketepatan struktur kalimat, akuratnya pemilihan kata 

penghubung, pengorganisasian ide yang padu, dan kesesuaian 

menentukan contoh atau ilustrasi. 

b. Kesatuan dan Organisasi 

Aspek kesatuan yang baik tampak pada setiap kalimat penjelas 

yang logis dan mendukung ide utama paragraf, sedangkan aspek 

organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat pada 

tempatnya dengan kata lain kalimat tersebut tersusun dengan urut 
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dan logis. Karangan langsung menjelaskan inti permasalahan dan 

tidak berbelit-belit. Perpindahan pembahasaan dari satu masalah 

ke masalah lain berlangsung secara mulus tanpa menimbulkan 

kesenjangan. Tiap kalimat dapat mendukung ide utama paragraf. 

Setiap kali ditambahkan kalimat baru, kalimat tersebut masih 

mendukung kalimat sebelumnya. 

c. Ekonomis 

Ciri ekonomis berkaitan erat dengan soal keefisienan, baik waktu 

maupun tenaga. Kedua keefisienan itu sangat diperlukan oleh 

pembaca di dalam menangkap isi yang terkandung dalam sebuah 

karangan. Karangan menggunakan kalimat dan kata-kata yang 

ringkas, namun dapat menjangkau makna yang luas. 

d. Pemakaian Bahasa yang Dapat Diterima 

Pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat 

mempengaruhi tingkat kejelasan karangan. Pemakaian bahasa ini 

menyangkut banyak aspek. Pemakaian bahasa dalam suatu 

karangan harus mengikuti kaidah bahasa yang ada, baik 

menyangkut kaidah pembentukan kalimat (sintaksis), kaidah 

pembentukan kata (morfologi), kaidah ejaan yang berlaku, 

kaidah peristilahan maupun kaidah-kaidah yang lain yang 

relevan. Hal yang tercakup di dalamnya adalah kesanggupan 

pengarang untuk memenuhi berbagai kaidah berbahasa Indonesia 
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secara baik dan benar. Pembentukan kata, penyusunan kalimat, 

serta penguasaan ejaan dan tanda baca harus tepat.  

2. Kemampuan Siswa Laki-laki dan Perempuan 

a. Pria dan Wanita 

Tuhan menjadikan manusia ini dari nenek moyang seorang diri, 

kemudian menjadikan dua jenis, pria dan wanita. Lebih dari itu 

dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling kenal 

mengenal sesamanya. Jadi, manusia memiliki kesamaan pencipta dan 

kesamaan nenek moyang.
24

 

Demikian juga dalam dunia mengarang, menulis atau mewarta. 

Tidak dibedakan antara penulis pria dan wanita. Tidak mesti pengarang 

pria lebih unggul dari yang wanita. Bahkan bukti memberi contoh 

bahwa wanita lebih tekun, lebih tabah, lebih teliti, dan lebih cermat 

daripada pria. Dengan kelebihan itu, maka pengarang wanita lebih 

berhasil daripada pria.
25

 

Mengingat pengaruh hormonal sejak pembentukannya, otak laki-

laki dan otak perempuan menjadi berbeda secara struktural. Perbedaan 

struktural terutama tampak pada ukuran bagian-bagian otak tertentu. 

Perbedaan struktur  ini kemudian termanifestasikan dalam perbedaan 

cara mengelola masalah, termasuk keterampilan motorik tertentu. 
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Namun demikian, perbedaan ini hanya berimplikasi pada style berfikir, 

tidak sampai pada scale kecerdasan. Artinya, jenis kelamin tidak 

menentukan kecerdasan sehingga jenis kelamin yang satu tidak berarti 

lebih cerdas dari jenis kelamin yang lain.
26

 

Perbedaan signifikan pada struktur otak perempuan adalah pusat 

pengaturan bahasa pada otaknya lebih luas daripada otak laki-laki. 

Konsekuensinya, perempuan lebih kaya akan kosakata sehingga piawai 

dalam pengolahan bahasa. Dalam 24 jam, perempuan memiliki kosakata 

sebanyak 24.000 yang harus dikeluarkan atau diucapkan, sedangkan 

laki-laki yang memiliki 12.000 kata dalam 24 jam. Inilah sebabnya 

mengapa perempuan mayoritas lebih banyak bicara (rumpi) daripada 

laki-laki.
27

 

b. Perbandingan Laki-laki dan Perempuan 

Dalam tes-tes kecerdasan, skor rata-rata pria dan wanita tidak 

berbeda. Variabilitas skornyalah yang berbeda. Pria cenderung memiliki 

skor yang secara ekstrem rendah atau tinggi, sedangkan wanita 

cenderung memiliki variabilitas skor yang relatif homogen.
28

 

Ditemukan juga perbedaan gender dalam kemampuan-

kemampuan intelektual yang spesifik. Pria memiliki skor yang lebih 

baik daripada wanita dalam beberapa area non-verbal, seperti berfikir 

                                                           
26

Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 47. 
27

Ibid., 47-48. 
28

John W Santrock, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga, 2007), 335. 



25 
 

 

spasial. Wanita memiliki skor yang lebih baik daripada pria dalam 

beberapa area verbal, seperti kemampuan menemukan sinonim kata-kata 

dan memori verbal. Akan tetapi, selalu ada tumpang tindih antara skor-

skor pria dan wanita di area-area tersebut, yang memunculkan debat 

tentang seberapa kuat perbedaan tersebut. Perdebatan juga berlanjut 

perihal sumber perbedaan skor: apakah faktor keturunan, pengaruh 

sosial, atau karena adanya bias.
29

 

Perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu hal yang cukup 

banyak dikaji dalam kaitannya dengan prestasi belajar. Meskipun 

demikian, perbedaan biologis tidak dapat menjelaskan dampaknya 

terhadap hasil prestasi belajar. Kebanyakan studi tentang gender dan 

kemampuan kognitif menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemampuan 

kognitif. 

Menurut Sugihartono dkk, sebagaimana dikutip Muhammad 

Irham, bahwa meskipun pada dasarnya laki-laki dan perempuan 

memang berbeda dalam perkembangan fisik, emosional, dan intelektual, 

pada dasarnya tidak ada bukti spesifik yang menunjukkan hubungan 

signifikan antara jenis kelamin siswa dengan prestasi akademik yang 
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diperolehnya. Dengan kata lain, perbedaan prestasi belajar tidak dapat 

dijelaskan melalui perbedaan biologis.
30

 

Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pendidikan, sinergi 

otak laki-laki dan perempuan memungkinkan untuk disinergikan. Oleh 

karena itu, satu kelas dengan komposisi laki-laki dan perempuan lebih 

ideal daripada satu kelas hanya berisi laki-laki saja atau perempuan saja. 

Memang, dalam konteks pembelajaran terdapat asumsi bahwa dalam 

satu kelompok berisi beberapa siswa dengan stlye berfikir yang relatif 

sama dapat mempermudah pengondisian. Namun asumsi ini justru 

menciptakan ruang pembelajaran yang miskin gagasan karena tidak ada 

pengayaan dari style thinking yang berbeda.
31

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusan telaah pustaka terdahulu, peneliti menemukan 

judul yang terkait dengan kemampuan mengarang antara siswa laki-laki dan 

siswa perempuan yakni: 

Skripsi Arina Manasikana dengan judul Penerapan Media Gambar 

Berangkai Terhadap Kemampuan Menulis Narasi Siswa Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia (Penelitian Tindakan Kelas Di MIN Tamanarum Magetan Kelas III 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2010/2011). Hasil penelitian ini adalah sebagai 
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berikut:
32

 (a) Penerapan media gambar berangkai dapat meningkatkan 

ketrampilan menulis narasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini 

ditunjukkan pada siklus I mencapai 55% dari 20 siswa dan siklus II mencapai 

70% dari 20 siswa, siklus III mencapai 85% dari 20 siswa, (b) Penerapan media 

gambar berangkai dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa kelas III MIN 

Tamanarum Magetan. Pada siklus I mencapai 40% dari 20 siswa, siklus II 75% 

dari 20 siswa dan siklus III 85% dari 20 siswa. 

Skripsi Aprida Nur Malina dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan 

Menulis Narasi Bahasa Jawa Dengan Menggunakan Strategi Mind Mapping 

(Penelitian Tindakan Kelas Di SDN 1 Nologaten Ponorogo Siswa Kelas 5B 

Tahun Pelajaran 2014/2015). Kesimpulannya adalah berikut ini:
33

 (a) Penerapan 

strategi Mind Mapping dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam menulis narasi 

bahasa jawa siswa kelas 5B SDN Nologaten Ponorogo. Hal ini dapat ditunjukkan 

dari keaktifan siswa di kelas. Pada siklus I mencapai 37,04%, siklus II mencapai 

40,74%, dan siklus III mencapai 96,3%, (b) Penerapan strategi Mind Mapping 

dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi Bahasa Jawa siswa kelas 5B 

SDN Nologaten Ponorogo. Hal ini dapat ditunjukkan dari keterampilan menulis 
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narasi bahasa Jawa pada siklus I mencapai 33,33%, siklus II mencapai 51,85%, 

dan siklus III mencapai 92,6%, dan (c) Penerapan strategi Mind Mapping dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa menulis narasi Bahasa Jawa siswa kelas 5B 

SDN Nologaten Ponorogo. Hal tersebut terbukti dari hasil pada siklus I 10 siswa 

yang tuntas dengan rata-rata 37,04%, siklus II 14 siswa dengan rata-rata 51,85%, 

dan siklus III 25 siswa dengan rata-rata 92,6%. 

Skripsi Qorita A. Mayasari dengan judul Studi Komparasi Kemampuan 

Menulis Karangan Deskripsi Dengan Media Gambar Dan Media Outbond Siswa 

Kelas IV SD Negeri Segoroyoso Bantul Tahun Ajaran 2009/2010. Hasil 

penelitian ini adalah berikut ini.
34

 (a) Hasil belajar siswa yang menggunakan 

media gambar di SD Negeri Segoroboyo Bantul mencapai nilai rata-rata 73, (b) 

Hasil belajar siswa yang menggunakan media outbond di SD Negeri Segoroboyo 

Bantul mencapai nilai rata-rata 62,71, dan (c) Ada perbedaan antara siswa yang 

menggunakan media gambar dan media outbond. Dengan nilai rata-rata 73 

memperoleh hasil yang lebih maksimal daripada siswa yang menggunakan media 

outbond dengan nilai rata-rata 62,71. Media gambar lebih efektif digunakan pada 

siswa kelas IV SD Negeri Segoroboyo Bantul dari pada metode outbond. 

Dari beberapa telaah hasil penelitian terdahulu di atas penulis mengambil 

skripsi ini dengan alasan karena mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Perbedaan antara penelitian di atas 
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dengan penelitian sekarang adalah pada skripsi pertama variabel Y (variabel 

dependen) mengenai kemampuan menulis narasi. Untuk skripsi yang kedua 

persamaannya terletak pada variabel X (variabel independen) mengenai 

kemampuan menulis narasi. Kemudian, untuk skripsi yang ketiga persamaannya 

terletak pada variabel X (variabel independen) mengenai kemampuan menulis 

karangan. Adapun Penelitian sekarang mengambil kemampuan mengarang untuk 

variabel X (variabel independen) dan siswa laki-laki dan perempuan untuk 

variabel Y (variabel dependen). 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, kerangka berfikir 

penelitian ini adalah kemampuan mengarang siswa laki-laki lebih rendah 

daripada siswa perempuan, sehingga terdapat perbedaan antara siswa laki-laki 

dan siswa perempuan. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, selanjutnya 

dirumuskan hipotesis penelitian berikut ini. 

Ha: Ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan mengarang mengarang 

siswa  dan siswa perempuan mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5 SDN 

Wonodadi Kulon IV Pacitan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan penelitian ini penulis menggunakan non eksperimen 

atau penelitian ex post facto, di mana peneliti tidak melakukan tindakan langsung 

terhadap variabel-variabel bebas karena manifestasi fenomena telah terjadi atau 

karena sukar dimanipulasikan. Pada ex post facto, kontrol langsung tidak 

mungkin dikerjakan, baik secara manipulasi atau secara randomisasi. Akibatnya, 

hubungan hipotetikal yang dibentuk atau dipikirkan ada pada penelitian ex post 

facto tidak dapat diuji dengan confidence seperti pada penelitian dengan metode 

percobaan.
35

 

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
36

 Variabel independen 

adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel 

dependen adalah variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhi. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan mengarang 

Bahasa Indonesia, sedangkan variabel dependennya adalah kemampuan siswa 
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laki-laki dan siswa perempuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dengan analisis komparasional. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya 

orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada objek subjek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.
37

 

Dalam penelitian kuantitatif ini, penelitian dilakukan di SDN Wonodadi 

Kulon IV dengan populasi yaitu seluruh siswa kelas 5 dengan jumlah 13 siswa. 

Karena populasi yang digunakan keseluruhan siswa maka seluruh populasi 

dijadikan sampel. Dengan demikian, peneliti ini di katakan penelitian populasi. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dapat digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya.
38

 Dalam penelitian ini, instrumen yang 

digunakan adalah tes yang diberikan kepada siswa, yang berupa tes tulis pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan. 
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Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 3.1, sedangkan instrumen dapat dilihat pada lampiran 2.  

Tabel 3.1 

Tabel Instrumen Pengumpulan Data 

Judul penelitian Variabel 

penelitian 

Indikator Subjek  Teknik 

Kemampuan 

Mengarang Mata 

Pelajaran Bahasa 

Indonesia SDN 

Kelas 5 Wonodadi 

Kulon IV Pacitan 

(Studi Komparasi 

Antara Siswa Laki-

Laki dan Siswa 

Perempuan) 

Variabel X: 

Kemampuan 

mengarang 

 

1. Jelas  Siswa kelas 5 Tes 

2. Kesatuan dan 

Organisasi 

Siswa kelas 5 Tes 

3. Ekonomis  Siswa kelas 5 Tes 

4. Pemakaian 

bahasa yang 

dapat 

diterima 

Siswa kelas 5 Tes 

Variabel Y: 

Siswa laki-

laki dan 

perempuan 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes Mengarang  

Tes esai mengacu pada tes yang jawabannya berupa suatu esai atau 

uraian dalam berbagai gaya penulisan, seperti deskriptif dan argumentatif, 

sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Panjang pendek 

jawaban yang dituangkan dalam bentuk esai tergantung pada rambu-rambu 

cara pengerjaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk petunjuk 

pengerjaan tes. Tes esai merupakan jenis tes subjektif yang jawabannya 

paling panjang dan paling beragam isi kemasannya.
39

 

Penyekoran tes subjektif dalam bentuk esai tidak dilakukan dengan 

menggunakan bentuk kunci jawaban seperti yang digunakan pada 

penyekoran tes objektif, seperti telah diuraikan sebelumnya, melainkan atas 

dasar rambu-rambu penyekoran (scoring guide). Rambu-rambu penyekoran 

ini tidak memuat bentuk dan wujud jawaban yang pasti untuk masing-masing 

butir tes seperti halnya kunci jawaban pada tes objektif.  

Rambu-rambu penyekoran tes subjektif sekedar memuat pedoman, 

kadang-kadang sekadar kreteria, yang menyebutkan jawaban yang 

diharapkan dalam hal relevansi isi, susunan, bahasa yang digunakan termasuk 

ejaan, bahkan panjang dan pendeknya jawaban, dan lain-lain. Kadang-kadang 

disertakan pula proporsi skor yang disediakan bagi masing-masing unsur 

                                                           
39

Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa: Pegangan bagi Pengajar Bahasa  (Malang: PT Indeks, 

2011), 56. 
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berdasarkan tingkat pentingnya suatu unsur yang diskor. Rincian kreteria 

dengan tingkatan ketercapaian kreteria dan alokasi skor pada tes esai adalah 

berikut ini.
40

 

1. Relevansi Isi. Rincian tingkat ketercapaian kreterianya adalah:  

a. Isi sepenuhnya sesuia mendapat skor  4. 

b. Isi sebagian besar sesuai mendapat skor 3. 

c. Isi sedikit sesuia mendapat skor 2. 

d. Isi jawaban tidak sesuai mendapat skor 1. 

2. Ketuntasan. Rincian tingkat ketercapaian kreterianya adalah: 

a. Jawaban tuntas mendapat skor 4. 

b. Jawaban hampir tuntas mendapat skor 3. 

c. Jawaban kurang tuntas mendapat skor 2. 

d. Jawaban jauh dari tuntas mendapat skor 1. 

3. Pengorganisasian. Rincian tingkat ketercapaian kreterianya adalah: 

a. Amat sistematis mendapat skor 4. 

b. Mendekati sistematis mendapat skor 3. 

c. Sedikit sistematis mendapat skor 2. 

d. Tidak sistematis mendapat skor 1.  

Penilaian tes esai berdasarkan rincian unsur jawaban semacam itu 

dikenal sebagai penilaian analisis yang dibedakan dari penilaian holistik, 

penilaian global, atau penilaian impresionistik.
41
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. 

Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis baik dengan analisis 

kualitatif atau kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yaitu 

analisis yang menggunakan statistik. Hasil analisis statistik akan terwujud angka-

angka, demikian pula hasil uji statistik. Uji hipotesis penelitian digunakan untuk 

mengetahui hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Untuk menguji 

kebenaran maka kita dapat menggunakan uji prasyarat terlebih dahulu. 

a. Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal, peneliti menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Peneliti 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 :  Merumuskan Hipotesis 

 Ho : data berdistribusi normal 

 Ha : data tidak berdistribusi normal 

Langkah 2 : Menghitung rata-ratanya (mean) dengan membuat 

tabel lebih dahulu. 
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Keterangan : 

fX1 = Frekuensi dikalikan masing-masing skor variabel X1 

X1
2
 = Pengkuadratan variabel X1 

FX1
2
 = Pengkuadratan frekuensi dikalikan masing-masing skor 

variabel X1 

Langkah 3  = Menghitung mean dan deviasi standar. 

Mx1  = 
 ��1

1
  

SD1 =   ��1
2

1
−  (

 ��1

1
)2 

Langkah 4 : Menghitung nilai fkb (frekuensi kumulatif bawah) 

Langkah 5 : Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah 

data (f/n) 

Langkah 6 : Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/n) 

Langkah 7 : Menghitung nilai Z dengan rumus  

    Z = 
�− ��   

  Keterangan : 

  X  = nilai asli 
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  �  = rata-rata 

  �  = simpangan baku (standar devisiasi) 

Langkah 8 : Menghitung P≤Z 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z 

yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian 

pada taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. 

Untuk nilai negatif lihat kolom luas diluar Z. untuk 

nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z + 

0,5.  

  Langkah 9 : Menghitung nilai a2 dan a1 

Langkah 10 : Membandingkan angka tertinggi dari a1 dengan tabel 

Kolmogoro-Sminov, diperoleh D(0,05,5) dari tabel adalah 

0,565 

Langkah 11 : Uji Hipotesis 

    Ho diterima jika a1 maksimum ≤ Dtabel sebesar 0,565. 

    Ho ditolak jika a1 maksimum > Dtabel sebesar 0,565. 

Karena hasil perhitungan nilai a1 maksimum adalah 

0,332 dimana angka tersebut lebih kecil dari tabel maka 

Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. 
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2. Uji Homogenitas 

Untuk mengetahui apakah data homogen atau tidak peneliti 

menggunakan uji Harley.  

F (max) = 
���  �����  �  = 

� 2 ��� 2 �  

Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data deskriptif (rumusan 

masalah 1 dan 2) dan data komparatif (rumusan masalah 3). 

b. Analisis Data Deskriptif 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 dengan 

menghitung mean dan standart deviasi dengan rumus sebagai berikut:
42

 

1) Menghitung mean dari variabel X1 dan X2 

Rumus Mean: Mx1 = 
 ��1

1
 dan Mx2 = 

 ��2

2
 

Keterangan: 

Mx1 dan Mx2  = Mean 

F    = Frekuensi 

X1 dan X2  = Nilai variabel 

  ��1dan ��2  = Jumlah hasil perkalian antara nilai variabel 

dengan frekuensi dari masing-masing interval 

N   = Jumlah data  
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2) Menghitung  Deviasi Standar variabel X1 dan X2 dengan rumus 

SD1=   ��1
 2

1
−  (

 ��
1  

1
)2SD2=   ��

2  2

2
−  (

 ��2
 

2
)2 

Keterangan: 

SD1 dan SD2  = Standar Deviasi 

  ��1`2atau ��2`2 = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-

masing interval dengan x1`
2
 atau x2`

2 

  ��1` atau ��2` = Jumlah hasil perkalian antara masing-masing interval 

dengan x1` atau x2` 

N   = Number of cases 

3) Membuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: Mx + 1.SDx 

dikatakan baik, Mx + 1.SDx dikatakan kurang, dan antara Mx – 1.SDx sampai 

dengan Mx + 1.SDx dikatakan cukup.
43

 

4) Setelah dibuat pengelompokan dicari frekuensinya dan hasilnya 

dipersentasekan dengan rumus:
44

 

P = 
�
 x 100% 

Keterangan: 

P = angka prosentase 

                                                           
43

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), 175. 
44

Retno Widyaningrum, Statistik.., 20. 



40 
 

 

f = frekuensi 

N = Number of cases (jumlah data). 

c. Analisis Data Komparatif 

1. Test “t” 

Test-t merupakan salah satu tes statistik yang digunakan untuk 

menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesa nihil yang menyatakan 

bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari 

populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
45

 Untuk 

uji ini, antara variabel satu dengan yang lain tidak berhubungan. Adapun 

rumus uji “t” yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.
46

 

t0 = 
�1− �2� 1− 2

 

Keterangan : 

t0   = t observasi 

Mx1  = Mean variabel X1 

Mx2  = Mean variabel X2 

S 1− 2  = Standar error perbedaan dua sampel 

Namun, untuk mencari jawaban dengan rumus tersebut 

diperlukan penghitungan standar error variabel I, II dan perhitungan 
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standar error perbedaan antara mean variabel I, II terlebih dahulu, 

dengan cara:
47

 

S 1 = 
� 1 1−1

 dan S 2 = 
� 2 2−1

 serta 

  1− 2 =  � 12  + � 22  

Keterangan : 

SEM1  = Standar error mean variabel I 

SEM2  = Standar error mean variabel II 

SD1  = Standar deviasi variabel I 

SD2  = Standar deviasi variabel II 

N1  = Jumlah data variabel I 

N2  = Jumlah data variabel II 

SEM1
1  

= Pengkuadratan standar error mean variabel I 

SEM2
2
  = Pengkuadratan standar error mean variabel II 

SEM1-M2 = Standar error perbedaan mean variabel I dan II 

  

                                                           
47

Ibid., 154.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis SDN Wonodadi Kulon IV 

SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan adalah salah satu lembaga 

pendidikan yang berdiri di atas tanah seluas 856 m
2
yang terletak di Dusun 

Tawang, Desa Wonodadi Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.
48

 

2. Sejarah Berdirinya SDN Wonodadi Kulon IV 

SDN Wonodadi Kulon IV berdiri pada tanggal 5 Juli 1985. Pendiri 

pertama sekolah tersebut adalah Bapak Martono. SDN Wonodadi Kulon IV 

berawal dari nama SD kecil Wonodadi Kulon IV. Alasan dari nama SD kecil 

karena SD tersebut terpencil berada di pedesaan dan statusnya masih swasta. 

Alih status sekolah dari swasta ke negeri pada tahun 1989. Pertama berdiri 

sekolah tersebut hanya terdapat 3 kelas saja, muridnya berjumlah sekitar 20-

an, guru berjumlah 3 serta 2 guru tidak tetap (GTT). 

Adapun kepala sekolah yang ikut berperan penting dalam 

perkembangannya dan kemajuan SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan adalah 

sebagai berikut:
49
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Lihat transkip pada lampiran 9. 
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Lihat transkip pada lampiran 8. 
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a. Tahun 1985-1997 dikepalai oleh Bapak Sogimin 

b. Tahun 1997-1999 diketahui oleh Bapak Sunarjo 

c. Tahun 1999-2001 diketahui oleh Bapak Jemikan 

d. Tahun 2001-2002 dikepalai oleh Bapak Wijiono 

e. Tahun 2002-2005 dikepalai oleh Bapak Pardan 

f. Tahun 2005-2009 dikepalai oleh Bapak Ponco Siswojo 

g. Tahun 2009-2014 dikepalai oleh Bapak Muso 

h. Tahun 2014-sekarang dikepalai oleh Bapak Joko Wiyono 

3. Visi dan Misi Sekolah 

Dalam menyelenggarakan aktivitas akademiknya, SDN Wonodadi 

Kulon IV Pacitan memiliki visi dan misi yang mulia dalam upaya 

mencerdaskan masyarakat luas. Adapun visi dan misi SDN Wonodadi Kulon 

IV Pacitan adalah berikut ini.
50

 

a. Visi  

SDN Wonodadi Kulon IV memiliki visi sebagai berikut: “Dengan 

kecerdasan dan keterampilan ganda, sehat jasmani dan rohani menuju 

kejayaan hidup bersama”. 

b. Misi  

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, SDN Wonodadi Kulon 

IV mempunyai misi berikut ini.  

1. Cerdas religious, rohaniah, intelektual, emosional dan motivasi. 
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2. Terampil berbahasa, berhitung, berimajinasi, bermusik, 

berkomunikasi dan pengendalian diri sehat jasmani rohani. 

3. Bersih, indah, rapi, tertib dan disiplin. 

4. Damai dan toleransi.  

c. Tujuan Sekolah  

1. Iman dan takwa. 

2. Berbudi pekerti luhur dan terpuji. 

3. Cerdas terampil dan kreatif. 

4. Pengendalian diri tinggi. 

5. Tidak mudah putus asa. 

6. Sehat jasmani dan rohani. 

7. Mandiri, percaya diri dan toleransi. 

4. Struktur Organisasi SDN Wonodadi Kulon IV 

Setiap kegiatan adalah tanggung jawab pelaksana yang akan mengarah 

kepada pekerjaan fisik (nyata) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

bersama. Oleh karena itu, keperluan perluasan dan pengembangan kerja fisik, 

diperlukan suatu wadah tertentu disebut “organisasi” tentunya setiap anggota 

dari organisasi tersebut menginginkan tercapainya tujuan secara tepat dan 

efisien. 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya karena dengan melihat dan membaca organisasi akan mudah 

mengetahui sejumlah orang yang menduduki jabatan tertentu di dalam 
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lembaga tersebut. Mengetahui struktur organisasi di SDN Wonodadi Kulon 

IV Pacitan. 

5. Keadaan Guru SDN Wonodadi Kulon IV 

Dalam suatu lembaga pendidikan sudah tentu ada tenaga pengajar, 

atau guru. Yang dimaksud dengan guru adalah seorang pendidik yang 

memikul tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan pendidikan, yang 

benar-benar dapat mempengaruhi, membimbing dan mengarahkan pendidikan 

anak didiknya. Sebab menjadi seorang pengajar bukan hanya mengajar dan 

menyampaikan ilmu pengetahuan saja akan tetapi juga harus mendidik, 

mengarahkan dan memberi contoh yang baik dalam membentuk jasmani dan 

rohani anak didik sesuia dengan tujuan yang dikehendaki. Apalagi mendidik 

siswa Sekolah dasar, pastinya memerlukan keuletan, kesabaran, dan 

profesionalisme sekaligus kearifan menyampaikan materi pelajaran agar 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Pada guru di SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan tahun pelajaran 

2016/2017 berjumlah enam belas orang, sebelas guru laki-laki, dan empat 

guru perempuan ditambah satu kepala sekolah laki-laki. Dari jumlah guru 

tersebut sepuluh orang diantaranya berstatus PNS, dan enam orang berstatus 

Guru Tidak Tetap (GTT). Adapun tingkat pendidikannya semua sudah selesai 

S1.
51
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Selain menjadi guru, mereka juga sebagai tenaga kependidikan. 

Tenaga kependidikan yang dimaksud adalah personil yang ikut serta dan 

menjadi bagian dalam seluruh proses yang berlangsung di SDN Wonodadi 

Kulon IV. Mereka ada yang sebagai petugas tata usaha dan ada yang sebagai 

petugas perpustakaan. Adapun guru atau pengajar di SDN Wonodadi Kulon 

IV Pacitan tahun 2016/2017 ada pada lampiran 7. 

6. Kondisi Murid SDN Wonodadi Kulon IV 

Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri 

Wonodadi Kulon IV Pacitan semua besar berasal dari desa Wonodadi Kulon. 

Tentunya latar belakang keluarga dan ekonominya berbeda-beda, sehingga 

kemampuan dasar dari dalam keluarga pun tidak sama. Ada yang dari 

lingkungan keluarga tingkat pendidikannya PT, SMA, SMP, SD bahkan ada 

yang tidak lulus SD. 

Dari lingkungan yang beraneka ragam itulah, siswa-siswi Sekolah 

Dasar Wonodadi Kulon Pacitan memahami dan menyerap materi pelajaran 

berbeda-beda. Pada akhirnya hasil akhir dari masing-masing siswa juga tidak 

sama.  

Adapun data seluruh siswa SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan tahun 

pelajaran 2016/2017 dapat dilihat sebagai berikut:
52

 

Tabel 4.1 

                                                           
52

Lihat transkip pada lampiran 10. 



47 
 

 

Data siswa SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan 

Kelas  Jenis Kelamin Jumlah  

Laki-laki  Perempuan  

I 7 10 17 

II 10 9 19 

III 10 4 14 

IV 9 2 11 

V 5 8 13 

VI 8 3 11 

Jumlah  49 36 85 

 

7. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang ikut 

menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan adanya sarana 

prasarana yang cukup memadai, akan memperlancar proses belajar mengajar 

sehingga bisa membantu tercapainya hasil yang diinginkan. 

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di SDN Wonodadi Kulon 

IV Pacitan yaitu, ruang kepala sekolah yang di lengkapi dengan meja dan 

kursi tamu, ruang guru, ruang belajar yang dipakai dalam proses belajar 
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mengajar berjumlah enam ruang, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang 

kantin, kamar mandi/ WC, serta lapangan olahraga.
53

 

B. Deskripsi Data 

Untuk mengetahui kemampuan mengarang siswa laki-laki dan siswa 

perempuan di SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan dapat dilihat pada tabel jawaban 

tes berikut ini dan dapat dilihat pada lampiran 1. 

1. Kelompok kemampuan mengarang siswa laki-laki 

Tabel 4.2 

Skor yang menunjukkan kemampuan mengarang siswa laki-laki 

X1 F 

87,5 2 

75 1 

68,75 1 

62,5 1 

Jumlah 5 

 

X1 =  Skor kemampuan mengarang siswa laki-laki 

F  =Frekuensi pada skor tersebut 
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2. Kelompok kemampuan mengarang siswa perempuan 

Tabel 4.3 

Skor yang menunjukkan kemampuan mengarang siswa perempuan 

X1 F 

93,75 1 

87,5 1 

75 1 

68,75 2 

62,5 3 

Jumlah 8 

 

X2 =  Skor kemampuan mengarang siswa perempuan 

F = Frekuensi pada skor tersebut. 

C. Uji Prasyarat 

Sebelum dilakukan analisis statistik, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

atau uji persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas. 

Penggunaan uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

distribusi data yang diperoleh, sedangkan penggunaan uji Harley digunakan 

untuk mengetahui perbandingan variansi. 
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1. Uji Normalitas kelompok kemampuan mengarang siswa laki-laki 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, peneliti 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan langkah berikut ini. 

Langkah 1  : Merumuskan Hipotesis 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

Langkah 2  : Menghitung rata-ratanya (mean) dengan membuat 

tabel lebih dahulu. 

Tabel 4.4 

Tabel distribusi frekuensi kemampuan mengarang siswa laki-laki 

X1 F fX1 X1
2 fX1

2 

87,5 2 87,5 7656,25 30625 

81,25 1 81,25 6601,563 6601,563 

68,75 1 68,75 4726,563 4726,563 

62,5 1 62,5 3906,25 3906,25 

Jumlah  5 387,5 22890,626 45859,376 

 

Keterangan : 

fX1 = Frekuensi dikalikan masing-masing skor variabel X1 
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X1
2
 = Pengkuadratan variabel X1 

FX1
2
 = Pengkuadratan frekuensi dikalikan masing-masing skor 

variabel X1 

Langkah 3  : Menghitung mean dan. deviasi standar. 

Mx1 = 
 ��1

1
 

Mx1 = 
387,5

5
 

Mx1 = 77,5 

SD1 =   ��1
2

1
−  (

 ��1

1
)2 

=  , −  (
387,5

5
)2 

=  9171,8752 −  (77,5)2 

=  9171,8752 −  6006,25 

=  3165,6252 

= 56,26388895197 

Langkah 4  : Menghitung nilai fkb (frekuensi kumulatif bawah) 
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Langkah 5  : Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah 

data (f/n) 

Langkah 6  : Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/n) 

Langkah 7  : Menghitung nilai Z dengan rumus  

    Z = 
�− ��  

Keterangan :  

X = nilai asli 

� = rata-rata 

� = simpangan baku (standar devisiasi) 

Langkah 8  : Menghitung P≤Z 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z 

yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian 

pada taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. 

Untuk nilai negatif lihat kolom luas diluar Z. untuk 

nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z + 

0,5.  
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Langkah 9  : Menghitung nilai a2 dan a1 

Langkah 10 : Membandingkan angka tertinggi dari a1 dengan tabel 

Kolmogoro-Sminov, diperoleh D(0,05,5) dari tabel adalah 0,565 

Tabel 4.5 

Perhitungan Uji Normalitas Kelompok Kemampuan Mengarang Siswa 

Laki-laki dengan Rumus Kolmogorov-Smirnov 

X1 F Fkb f/n  Fkb/n  Z P≤Z 

 

a2 a1 

87,5 2 5 0,4 1 0,178 0,9325 0,068 0,332 

81,25 1 3 0,2 0,6 0,067 0,9751 0,3751 -0,175 

68,75 1 2 0,2 0,4 -0,156 0,4404 0,0404 0,159 

62,5 1 1 0,2 0,2 -0,267 0,3974 0,1974 0,002 

 

Langkah 11  : Uji Hipotesis 

    Ho diterima jika a1 maksimum ≤ Dtabel sebesar 0,565. 

    Ho ditolak jika a1 maksimum > Dtabel sebesar 0,565. 

Karena hasil perhitungan nilai a1 maksimum adalah 

0,332 di mana angka tersebut lebih kecil dari tabel 
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maka Ho diterima yang berarti data berdistribusi 

normal. 

2. Uji Normalitas kelompok kemampuan mengarang siswa perempuan 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, peneliti 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan langkah berikut ini. 

Langkah 1  :  Merumuskan Hipotesis 

  Ho : data berdistribusi normal 

  Ha : data tidak berdistribusi normal 

Langkah 2  : Menghitung rata-ratanya (mean) dengan membuat 

tabel lebih dahulu. 

Tabel 4.6 

Tabel distribusi frekuensi kemampuan mengarang siswa perempuan 

X2 F fX2 X2
2 fX2

2 

93,75 1 93,75 8789,063 8789,063 

87,5 1 87,5 7656,25 7656,25 

75 1 75 5625 5625 

68,75 2 137,5 4726,563 18906,25 

62,5 3 187,5 3906,25 35156,25 

Jumlah  8 581,25 30703,126 76132,813 
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Keterangan : 

fX2 = Frekuensi dikalikan masing-masing skor variabel X2 

X2
2
 = Pengkuadratan variabel X2 

FX2
2
 = Pengkuadratan frekuensi dikalikan masing-masing skor 

variabel X2 

Langkah 3  : Menghitung mean dan deviasi standar. 

Mx2 = 
 ��2

2
 

Mx1 = 
581,25

8
 

Mx1 = 72,65625 

SD2 =   ��2
2

2
−  (

 ��2

2
)2 

=  76132 ,813 −  (
581,25

8
)2 

=  9516,601625 −  (72,65625)2 

=  9516,601625 −  5278,930664062 

=  4237,670960938 

= 65,09739596127 
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Langkah 4  : Menghitung nilai fkb (frekuensi kumulatif bawah) 

Langkah 5  : Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah 

data (f/n) 

Langkah 6  : Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/n) 

Langkah 7  : Menghitung nilai Z dengan rumus  

    Z = 
�− ��  

Keterangan : 

X = nilai asli � = rata-rata 

� = simpangan baku (standar devisiasi) 

Langkah 8  : Menghitung P≤Z 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z 

yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian 

pada taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. 

Untuk nilai negatif dapat dilihat kolom luas di luar Z. 

Untuk nilai positif dapat dilihat kolom luas antara rata-

rata dengan Z + 0,5.  
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Langkah 9  : Menghitung nilai a2 dan a1 

Langkah 10  : Membandingkan angka tertinggi dari a1 dengan tabel 

Kolmogoro-Sminov, diperoleh D(0,05,5) dari tabel adalah 

0,457 

Tabel 4.7 

Perhitungan Uji Normalitas Kelompok Kemampuan Mengarang Siswa 

Perempuan dengan Rumus Kolmogorov-Smirnov 

X2 F Fkb f/n  Fkb/n  Z P≤Z 

 

a2 a1 

93,75 1 8 0,125 1 0,3240 0,6255 0,374 -0,249 

87,5 1 7 0,125 0,875 0,2280 0,5871 0,288 -0,163 

75 1 6 0,125 0,75 0,0360 0,512 0,238 -0,113 

68,75 2 5 0,25 0,625 -0,0600 0,4751 0,150 0,1 

62,5 3 3 0,375 0,375 -0,1560 0,4404 0,065 0,31 

 

Langkah 11  : Uji Hipotesis 

    Ho diterima jika a1 maksimum ≤ Dtabel sebesar 0,457. 

    Ho ditolak jika a1 maksimum > Dtabel sebesar 0,457. 
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Karena hasil perhitungan nilai a1 maksimum adalah 

0,31 dimana angka tersebut lebih kecil dari tabel maka 

Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

3. Uji Homogenitas 

Untuk mengetahui apakah data homogeny atau tidak, peneliti 

menggunakan uji Harley, dengan langkah-langkah berikut ini. 

Langkah 1  : Merumuskan Hipotesis 

    Ho : data berdistribusi normal 

    Ha : data tidak berdistribusi normal 

Langkah 2   : Membuat tabel distribusi frekuensi kedua kelompok 

Tabel 4.8 

Data Perhitungan Standar Deviasi Variabel Kemampuan Mengarang Siswa 

Laki-laki dan Kemampuan Mengarang Siswa Perempuan 

X1 F fX1 X1
2 fX1

2 

87,5 2 87,5 7656,25 30625 

81,25 1 81,25 6601,563 6601,563 

68,75 1 68,75 4726,563 4726,563 

62,5 1 62,5 3906,25 3906,25 

Jumlah  5 387,5 22890,626 45859,376 
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Tabel 4.9 

Data Perhitungan Standar Deviasi Variabel Kemampuan Mengarang Siswa 

Laki-laki dan Kemampuan Mengarang Siswa Perempuan 

X2 F fX2 X2
2 fX2

2 

93,75 1 93,75 8789,063 8789,063 

87,5 1 87,5 7656,25 7656,25 

75 1 75 5625 5625 

68,75 2 137,5 4726,563 18906,25 

62,5 3 187,5 3906,25 35156,25 

Jumlah  8 581,25 30703,126 76132,813 

 

Langkah 3  : Menghitung Standar Deviasi variabel X1 dab X2 

SD1  =   ��1
2

1
−  (

 ��1

1
)2 

=  , −  (
387,5

5
)2 

=  9171,8752 −  (77,5)2 

=  9171,8752 −  6006,25 

=  3165,6252 
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= 56,26388895197 

SD2 =   ��2
2

2
−  (

 ��2

2
)2 

=  76132 ,813 −  (
581,25

8
)2 

=  9516,601625 −  (72,65625)2 

=  9516,601625 −  5278,930664062 

=  4237,670960938 

= 65,09739596127 

Langkah 4  : Menghitung Rumus Harley  

F (max) = 
���  �����  �  = 

� 2 ��� 2 �  

= 
56,26388895197 2

65,09739596127 2
 

= 
3165 ,6252

4237,67096
 

= 0,74702006 

Langkah 5  : Membandingkan F (max) hasil hitungan dengan F 

(max) tabel, dengan db = (n-1; k) = (13-1; 2) = (12;2) 

pada taraf signifikansi 5% didapatkan 3,88. 
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Langkah 6  : Menguji hipotesis 

  Ho ditolak jika F (max) hit > F (max) tabel 

  Ho diterima jika F (max) hit < F (max) tabel 

Dari hitungan di atas diketahui Fmax hitungan adalah 

0,74702006atau 0,7470. Kemudian dikonsultasikan 

pada tabel, pada taraf signifikan 5% didapatkan nilai 

tabel 3,88. Dengan demikian, F (max) hit < dari F 

(max) tabel (0,7470 < 3,88), maka Ho diterima yang 

berarti data homogen. 

D. Analisis Data 

Untuk memperoleh data tentang kemampuan mengarang siswa kelas 5 

SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, peneliti 

menggunakan teknik tes yang disebarkan kepada 13 siswa. 

Di bawah ini adalah data tentang kemampuan mengarang siswa yang 

peneliti peroleh dari dua kelompok, yaitu kelompok kemampuan mengarang 

siswa laki-laki dan kelompok kemampuan mengarang siswa perempuan. 
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 Tabel 4.10  

Tabel kemampuan mengarang siswa laki-laki dan kemampuan 

mengarang siswa perempuan 

Kemampuan mengarang siswa 

laki-laki 

Kemampuan mengarang siswa 

perempuan 

87,5 93,75 

81,25 87.5 

68,75 75 

62,5 68,75 

 62,5 

 

Untuk mengetahui persentase kemampuan mengarang siswa laki-laki 

dan siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dari dua 

kelompok, perlu ada perangkingan skor kemampuan mengarang dari data 

yang telah dikumpulkan. Perangkingan ini menggunakan cara penyusunan 

rangking berdasarkan mean dan deviasi standar. 
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1. Analisis Kelompok Kemampuan Mengarang Siswa Laki-laki 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Data Kemampuan Mengarang Siswa Laki-laki 

X1 F fX1 X1’ fX1
’ 

X1’2 
fX1

’2
 

87,5 2 175 1 2 1 4 

81.25 1 81,25 0 1 0 0 

68,75 1 68,75 -1 -1 1 1 

62,5 1 62,5 -2 -2 4 4 

Jumlah  5 387,5 - -1 - 9 

 Keterangan : 

 FX1 = Frekuensi dikalikan masing-masing skor variabel X1 

 X1 = Titik tengah buatan 

 fX1
’
 = Frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

 X1’2 
= Pengkuadratan titik tengah buatan  

fX1
’2

 = Pengkuadratan frekuensi dikalikan titik tengah buatan. 

Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari mean, deviasi 

standar dan standar errordengan langkah berikut ini. 

 



64 
 

 

a. Mencari mean dari variabel X1 

Mx1 = 
 ��1

1
 

Mx1 = 
387,5

5
 

Mx1 = 77,5 

b. Mencari standar deviasi dari variabel X1 

SD1 =   ��1 ′2

1
−  (

 ��1′
1

)2 

=  9

5
−  (

−1

5
)2 

=  1,8 −  −0,2 2 

=  1,8 − 0,04  

=  1,76  

= 1,326649916142 

c. Mencari nilai standar error mean variabel X1 

S 1 = 
� 1 1−1

 

S 1 = 
1,326649916142 5−1

 

S 1 = 
1,326649916142 4

 

S 1 = 
1,326649916142

2
 

  = 0,814447639858 
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Dari hasil di atas dapat diketahui Mx1 =77,5 dan SD1 = 

1,326649916142. Untuk menentukan kategori kemampuan mengarang 

siswa laki-laki dan siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan baik, cukup, dan 

kurang dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = Kelompok kemampuan mengarang siswa laki-laki 

baik. 

Mx1 + 1.SDx1 = Kelompok kemampuan mengarang siswa laki-laki 

kurang.  

Di antara keduanya adalah termasuk kelompok kemampuan 

mengarang siswa laki-laki cukup. Adapun perhitungannya sebagai 

berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = 77,5 + 1. 1,326649916142 

   = 77,5 + 1,326649916142 

    = 78,82664991614 

    = 79 (dibulatkan) 

Mx1 - 1.SDx1 = 77,5 - 1. 1,326649916142 

   = 77,5 - 1,326649916142 
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    = 76,17335008386    

= 76 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 79 ke atas dikategorikan 

kemampuan mengarang siswa laki-laki pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas 5 baik, skor 76 ke bawah dikategorikan kemampuan mengarang siswa 

laki-laki pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 kurang, sedangkan 

skor antara 76-79 dikategorikan kemampuan mengarang siswa laki-laki pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 cukup. 

Tabel 4.12 

Kategori Tentang Kemampuan Mengarang Siswa Laki-laki pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 

No  Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 Lebih dari 79 3 60% Baik 

2 76-79 0 0 Cukup 

3 Kurang dari 76 2 40% Kurang 

Jumlah  5 100% - 

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori baik untuk 

kemampuan mengarang siswa laki-laki pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas 5 berjumlah 3 siswa dengan persentase 60%, kategori cukup untuk 
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kemampuan mengarang siswa laki-laki pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas 5 berjumlah 0, sedangkan kategori kurang untuk kemampuan 

mengarang siswa laki-laki pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 

berjumlah 2 siswa dengan persentase 40%. 

2. Analisis Kelompok Kemampuan Mengarang Siswa Perempuan 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Data Kemampuan Mengarang Siswa Perempuan 

X2 F fX2 X2’ fX2
’ 

X2’2 
fX2

’2
 

93,75 1 93,75 3 3 9 9 

87,5 1 87,5 2 0 4 4 

75 1 75 1 1 1 1 

68,75 2 137,3 0 0 0 0 

62,5 3 187,5 -1 -3 1 9 

Jumlah  8 618,75 -2 3 - 23 

 

 Keterangan : 

 FX2 = Frekuensi dikalikan masing-masing skor variabel X2 

 X2 = Titik tengah buatan 

 fX2
’
 = Frekuensi dikalikan titik tengah buatan 
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 X2’2 
= Pengkuadratan titik tengah buatan  

fX2
’2

 = Pengkuadratan frekuensi dikalikan titik tengah buatan. 

Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari mean, deviasi 

standar dan standar error dengan langkah sebagai berikut: 

d. Mencari mean dari variabel X2 

Mx2 = 
 ��2

2
 

Mx2 = 
581,25

8
 

Mx2 = 72,65625 

e. Mencari standar deviasi dari variabel X2 

SD2 =   ��2 ′2

2
−  (

 ��2′ )2 

=  23

8
−  (

3

8
)2 

=  2,875 − (0,375)2 

=  2,875 − 0,140625 

= 1,65359456941 

f. Mencari nilai standar error mean variabel X2 

S 2 = 
� 2 2−1

 

S 2 = 
1,65359456941 8−1
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S 2 = 
1,65359456941 7

 

S 2 = 
1,65359456941

3,464101615138
 

  = 0,4773513489 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx2 = 72,65625 dan SD2 

=1,65359456941 Untuk menentukan kategori kemampuan mengarang 

siswa perempuanpada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SDN 

Wonodadi Kulon IV Pacitan baik, cukup, dan kurang dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mx2 + 1.SDx2 = Kelompok kemampuan mengarang siswa perempuan 

baik. 

Mx2 + 1.SDx2 = Kelompok kemampuan mengarang siswa perempuan 

kurang.  

Di antara keduanya adalah termasuk kelompok kemampuan 

mengarang siswa perempuan cukup. Adapun perhitungannya sebagai 

berikut: 

Mx2 + 1.SDx2 = 72,65625 + 1.1,65359456941 

    = 72,65625+ 1,65359456941 

    = 74,30984456941 
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    = 74 (dibulatkan) 

Mx2 - 1.SDx2 = 72,65625 - 1. 1,65359456941 

    = 72,65625 - 1,65359456941 

    =71,00265543059 

    = 71 (dibulatkan)     

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 74 ke atas dikategorikan 

kemampuan mengarang siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 5 baik, skor 71 ke bawah dikategorikan kemampuan 

mengarang siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 

kurang, sedangkan skor antara 71-74 dikategorikan kemampuan mengarang 

siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 cukup. 

Tabel 4.14 

Kategori Tentang Kemampuan Mengarang Siswa Perempuan 

pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 

No  Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 Lebih dari 74 3 37,5% Baik 

2 71-74 0 0 Cukup 

3 Kurang dari 71 5 62,5% Kurang 

Jumlah  8 100% - 
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Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori baik untuk 

kemampuan mengarang siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 5 berjumlah 3 siswa dengan persentase 37,5%, kategori cukup 

untuk kemampuan mengarang siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 5 berjumlah 0 siswa, sedangkan kategori kurang untuk 

kemampuan mengarang siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 5 berjumlah 5 siswa dengan persentase 62,5%. 

3. Analisis Kemampuan Mengarang Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas 5 (Studi Komparasi Siswa Laki-laki dan Siswa Perempuan) 

dengan Menggunakan Tes”t” 

Dari perhitungan pada analisis kedua data, diketahui SEM1 = 

0,814447639858 dan SEM2 =0,4773513489. Hasil ini digunakan untuk 

mencari  Standar Error perbedaan antara mean variabel 1 dan mean 

variabel 2. � 1− 2 =  �
1

2+�
22  

=  0,8144476398582 + 0,47735134892 

=  0,66332495807 + 0,227864310297 

=  0,891189268367 

= 0,944028213756 
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Selanjutnya menghitung nilai t0: 

t0 = 
�1− �2� 1− 2

 = 
77,5−72,65625

0,944028213756
 

= 
4,84375

0,944028213756
 

= 5,130937751032 

Jadi, hasil skor yang diperoleh adalah t0 = 5,130937751032 atau 5,130. 

Kemudian langkah selengkapnya yaitu menginterpretasikan hasil akhir 

dengan ttabel (pengujian hipotesis). Jika pada taraf signifikansi 5% t0> ttabel 

maka Ho ditolak atau Ha diterima. Jika pada taraf signifikansi 1% t0> ttabel 

maka Ha diterima atau Ho ditolak. Nilai t0 dengan ttabel dengan db = (N1 + N2) 

– 2 = (5 + 8) – 2 = 11 

Pada taraf signifikansi 5% t0 = 5,130 dan ttabel = 2,20 maka t0> ttabel 

sehingga Ho ditolak atau Ha diterima. Pada taraf signifikansi 1%, t0 = 5,130 

dan ttabel = 3,11 maka t0> ttabel sehingga Ha diterima atau Ho ditolak. Berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan mengarang siswa laki-

laki dan siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5.  

E. Pembahasan dan Interpretasi 

Pada penelitian ini, peneliti membandingkan kemampuan mengarang 

siswa laki-laki dan siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 
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5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan. Untuk mengetahui perbedaannya dilakukan 

tes. Tes yang digunakan telah melalui tahap uji normalitas dan uji homogenitas 

untuk mengetahui sebaran datanya berdistribusi normal dan homogen. 

Kemampuan mengarang siswa laki-laki pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan tahun pelajaran 2016/2017 

termasuk kategori baik, sehingga siswa perlu mempertahankan kemampuan 

mengarang. Adapun kemampuan mengarang siswa perempuan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia termasuk masih dalam kategori kurang, sehingga 

siswa masih perlu meningkatkan kemampuan mengarang. 

Dari uji normalitas, dalam penelitian ini diperoleh hasil perhitungan 

kelompok kemampuan mengarang siswa laki-laki a1 maksimum ≤ Dtabel (0,332 ≤0,565) Sehingga Ho diterima, berarti data berdistribusi normal. Sedangkan 

perhitungan uji normalitas kelompok kemampuan mengarang siswa perempuan 

a1 maksimum ≤ Dtabel (0,13 ≤ 0,457) Sehingga Ho diterima, berarti data 

berdistribusi normal. Dan dari uji homogenitas, dalam penelitian ini diperoleh 

hasil perhitungan Fmax hitungan < Fmax tabel (0,7470 < ) sehingga Ho diterima, 

yang berarti data homogen. 

Menurut Sugihartono dkk, sebagaimana dikutip Muhammad Irham, 

bahwa meskipun pada dasarnya laki-laki dan perempuan memang berbeda dalam 

perkembangan fisik, emosional, dan intelektual, pada dasarnya tidak ada bukti 

spesifik yang menunjukkan hubungan signifikan antara jenis kelamin siswa 
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dengan prestasi akademik yang diperolehnya. Dengan kata lain, perbedaan 

prestasi belajar tidak dapat dijelaskan melalui perbedaan biologis.
54

 

Cramond sebagaimana dikutip Rahmad Aziz, menyatakan bahwa dari 

berbagai penelitian tentang kreativitas ditemukan adanya hubungan antara 

perbedaan jenis kelamin dengan tingkat kreativitas baik dalam bentuk kuantitas 

maupun kualitas. Hasil analisis mereka terhadap jurnal penelitian dari tahun 

1958-1998 ditemukan adanya perbedaan baik pada aspek fluency, flexibility, 

originaly, dan elaboration. Perempuan cenderung lebih tinggi aspek fluency, 

originaly, dan elaboration sedangkan pada aspek flexibility laki-laki cenderung 

lebih tinggi walau perbedaan tidak terlalu tinggi.
55

 

Laki-laki cenderung memiliki skor yang secara ekstrem rendah atau 

tinggi, laki-laki memiliki skor yang lebih baik daripada perempuan dalam 

beberapa area non-verbal, seperti berfikir spasial. Sedangkan perempuan 

cenderung memiliki variabilitas skor yang relatif homogen. Perempuan memiliki 

skor yang lebih baik daripada laki-laki dalam beberapa area verbal, seperti 

kemampuan menemukan sinonim kata-kata dan memori verbal. Akan tetapi, 

selalu ada tumpang tindih antara skor-skor laki-laki dan peempuan di area-area 

tersebut, yang memunculkan debat tentang seberapa kuat perbedaan tersebut. 

                                                           
54

Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi Proses 

Pembelajaran (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), 79. 
55

Rahmad Aziz. Mengapa Perempuan Lebih Kreatif Dibanding Laki-laki?.Jurnal Psikologi, 

(online), Jilid 5, No.2 Tahun 2014. (http://repository.uin-malang.ac.id, diakses 25 September 2016). 
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Dari analisis data diketahui bahwa nilai rata-rata kelompok kemampuan 

mengarang siswa laki-laki (Mx1) yaitu 77,5, lebih tinggi dibandingkan nilai rata-

rata kelompok kemampuan mengarang siswa perempuan (Mx2) yaitu 72,65625. 

Hal ini berarti kemampuan mengarang siswa laki-laki lebih baik daripada 

kemampuan mengarang siswa perempuan. 

Diketahui pada uji “t” adalah 5,130, untuk analisis interpretasinya yaitu: 

db = (N1 + N2) – 2 = (5 + 8) – 2 = 11. Kemudian dikonsultasikan dengan tabel 

nilai “t” pada taraf signifikansi 5% = 5,130 dan ttabel = 2,20 maka t0> ttabel 

sehingga Ha diterima. Sedangkan pada taraf signifikan 1% t0 = 5,130 dan ttabel = 

3,11 maka t0> ttabel, sehingga Ha diterima. Hal ini berarti ada perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan mengarang siswa laki-laki dan siswa perempuan. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan mengarang antara siswa perempuan dengan laki-laki. Siswa 

perempuan lebih kreatif dan imajinatif dalam mengarang. Artinya, laki-laki 

memiliki skor yang lebih baik daripada perempuan dalam beberapa area non-

verbal, seperti berfikir spasial. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan berikut ini. 

1. Kemampuan mengarang siswa laki-laki pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan tahun pelajaran 

2016/2017 dengan persentase 60% dalam kategori baik, sehingga siswa perlu 

mempertahankan kemampuan mengarang. 

2. Kemampuan mengarang siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 5 SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan tahun pelajaran 

2016/2017 dengan persentase 37,5% dalam kategori kurang, sehingga siswa 

perlu meningkatkan kemampuan mengarang. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan mengarang siswa 

laki-laki dan siswa perempuan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 

SDN Wonodadi Kulon IV Pacitan tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini 

dibuktikan dengan tes “t” dimana taraf signifikansi 5%,  adalah 5,130 dan 

pada taraf signifikan 1% adalah 5,130, sehingga Ha diterima dan berarti 

kemampuan mengarang siswa laki-laki lebih baik daripada kemampuan 

mengarang siswa perempuan.  
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B. Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan berdasarkan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kemampuan mengarang siswa laki-laki dan siswa 

perempuan, diharapkan kepala sekolah untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah dalam mengambil langkah, baik itu sikap maupun 

tindakan untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan khususnya pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kemampuan mengarang siswa laki-laki dan siswa 

perempuan, diharapkan guru untuk membantu meningkatkan kemampuan 

menulis karangan siswa. 

3. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kemampuan mengarang siswa laki-laki dan siswa 

perempuan, diharapkan siswa untuk mampu mengenali karakternya dan 

mampu memilih cara terbaik bagi dirinya untuk meningkatkan kemampuan 

mengarang mereka sehingga belajar menjadi efektif. 

4. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kemampuan mengarang siswa laki-laki dan siswa 

perempuan, diharapkan kepada peneliti yang akan datang, untuk senantiasa 
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meningkatkan kemampuan menulis karangan agar mendapatkan hasil belajar 

yang memuaskan. 
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