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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan 

menggambarkan penguasaan relasi 
makna dan kemampuan menggunakan 
kalimat pada aspek penggunaan sinonim, 
antonim, homonim, homofon, homograf, 
hiponim, dan polisemi. Selain itu juga 
bertujuan untuk menggambarkan 
hubungan antara penguasaan relasi 
makna dengan kemampuan meng-
gunakan kalimat siswa Kelas IX SMP 
Negeri 3 Barusjahe. 

Data diperoleh dari 84 orang siswa 
kelas IX, dengan instrumen tes objektif. 
Melalui metode deskriptif, data diolah 
menggunakan rumus korelasi Product 
Moment : 

 𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√{(𝑁∑𝑌)2− (∑𝑋)2}{(𝑁∑𝑌)2− (∑𝑦)2}
 

 Berdasarkan rumus di atas, diperoleh 
hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Penguasaan relasi makna siswa 

Kelas IX SMP Negeri 3 Barusjahe 
dikategorikan B (baik) dengan nilai 
rata-rata 71,19. 

2. Kemampuan menggunakan kalimat 
siswa Kelas IX SMP Negeri 3 
Barusjahe dikategorikan B (baik) 
dengan nilai rata-rata 70,77. 

3. Hubungan antara penguasaan relasi 
makna dengan kemampuan 
menggunakan kalimat bersifat positif 
dan hubunan antara kedua variabel 
tersebut cukup/ sedang dengan 
indeks korelasi 0,454. 

4. Semakin tinggi penguasaan relasi 
makna siswa, maka semakin baik 
kemampuan siswa menggunakan 
kalimat. 

 
Kata Kunci : Bahasa Indonesia, 

Penguasaan Relasi, 
Instrumen Tes Objektif 

 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Bahasa memegang peranan penting 
dalam kehidupan manusia sebab 
digunakan sebagai sarana komunikasi 
dalam interaksi sosial masyarakat. 
Dengan bahasa seseorang dapat 
menyampaikan gagasan dan pikiran 
kepada orang lain. Tujuan pengajaran 
Bahasa Indonesia secara umum adalah 
supaya terampil menggunakan bahasa 
secara komunikatif. Berbahasa pada 
dasarnya adalah menyampaikan pikiran, 
perasaan, maksud dan informasi kepada 
orang lain, penyampaian itu secara 
konkrit diwujudkan dalam bentuk kalimat. 
Kalimat-kalimat yang diutarakan itu harus 
bermakna dan mudah dipahami orang 
lain, agar komunikasi berjalan dengan 
lancar. 

Dalam setiap kalimat seringkali 
ditemui adanya hubungan kemaknaan 
atau relasi semantik antara sebuah kata 
atau satuan bahasa lainnya dengan kata 
atauu satuan bahasa lainnya lagi. 
Hubungan atau relasi kemaknaan ini 
mungkin menyangkul hal kesamaan 
makna (sinonim), kebalikan makna 
(antonim), kegandaan makna (polisemi), 
ketercakupan makna (hiponimi), kelainan 
makna (homonimi). 

Kenyataan yang diamati dilapangan 
masih banyak ditemukan siswa yang 
kurang memahami relasi makna dalam 
sebuah kata. Masalah yang dihadapi 
siswa kurang mengerti dan memahami 
bahwa dalam satu makna kata apabila 
dimaksukkan dalam sebuah kalimat maka 
maknanya akan berbeda dan mempunyi 
maksud yang berbeda pula. 

Kenyataan yang diamati di lapangan 
masih banyak ditemukan siswa yang 
kurang memahami relasi makna dalam 
sebuah kata. Masalah yang dihadapi 
siswa kurang mengerti dan memahami 
bahwa dalam satu makna kata apabila 
dimasukkan dalam sebuah kalimat maka 
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maknanya akan berbeda dan mempunyai 
maksud yang berbeda pula. 

Hal ini menuntut guru untuk lebih 
berperan mengadakan pembinaan 
sebagai orang pertama yang langsung 
berhadapan dengan siswa untuk lebih 
berperan aktif dalam melatih siswa 
memahami dan menguasai relasi makna 
serta menggunakan kalimat. Untuk itu 
dalam penguasaan relasi makna sangat 
berhubungan erat dengan kemampuan 
menggunakan kalimat. Apabila 
penguasaan relasi makna sudah di 
pahami maka kemampuan menggunakan 
kalimaat akan semakin baik pula. 

Berdasarkan latar belakang yang 
penulis kemukakan di atas maka penulis 
telah mengadakan penelitian yakni 
“Hubungan Penguasaan Relasi Makna 
dengan Kemampuan Menggunakan 
Kalimat Siswa Kelas IX SMP Negeri 3 
Barusjahe”. 
 
Identifikasi Masalah 
 Masalah yang dapat diidentifikasi 
pada penelitian ini sebagai berikut : 
1. Kurangnya minat siswa dalam 

memahami dan menguasai relasi 
makna. 

2. Siswa belum mampu atau 
memahami menggunakan kata 
dalam kalimat. 

3. Guru belum pernahh mengajarkan 
hubungan penguasaan relasi makna 
dengan kemampuan menggunakan 
kalimat. 

4. Siswa sulit dalam memahami 
maksud makna kata yang 
terkandung dalam kalimat. 

5. Kurangnya motivasi kepada peserta 
didik dalam menerapkan teori 
penguasaan relasi makna dengan 
menggunakan kalimat. 

 
Perumusan Masalah 
1. Bagaimana penguasaan relasi makna 

siswa Kelas IX SMP Negeri 3 
Barusjahe. 

2. Bagaimana kemampuan meng-
gunakan kalimat yang menyatakan 
hubungan kemaknaan siswa Kelas IX 
SMP Negeri 3 Barusjahe. 

3. Bagaimana hubungan penguasaan 
relasi makna dengan kemampuan 
menggunakan kalimat siswa Kelas IX 
SMP Negeri 3 Barusjahe.  

Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan siswa dalam menguasai 
relasi makna oleh siswa Kelas IX 
SMP Negeri 3 Barusjahe. 

2. Untuk mengetahui bagaimana 
kemampuan siswa membuat kalimat 
yang menyatakan hubungan 
kemaknaan oleh siswa Kelas IX SMP 
Negeri 3 Barusjahe. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana 
hubungan penguasaan relasi makna 
dengan kemampuan menggunakan 
kalimat oleh siswa Kelas IX SMP 
Negeri 3 Barusjahe. 

 
KERANGKA TEORITIS 

 
Pengertian Penguasaan 
 Penguasaan adalah pemahaman atau 
kesanggupan untuk menggunakan 
pengetahuan, kepandaian yang dimiliki 
untuk melakukan suatu kegiatan. 
Kesanggupan yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalahh kemampuan penulis 
dalam pengetahuan/kepandaian dalam 
melakukan tentang hubungan 
penguasaan relasi makna dengan 
kemampuan menggunakan kalimat. 
 
Pengertian Relasi Makna 
 Relasi makna adalah hubungan atau 
pertalian arti antara suatu bentuk bahasa 
dengan bentuk bahasa lainnya. 
 
Kerangka Konseptual 
 Dalam pembelajaran semantik 
Bahasa Indonesia, sering ditemui 
adannya hubungan kemaknaan atau 
relasi semantik antara sebuah kata atau 
satuan bahasa lainnya dengan kata atau 
satuan bahasa lainnya lagi. Hubungan 
atau relasi kemaknaan ini menyangkut hal 
kesamaan makna (sinonim), kebalikan 
makna (antonim), kegandaan makna 
(polisemi), ketercakupan makna 
(hiponimi), kelainan makna (homonimi). 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan adalah 
metode deskriptif, yaitu metode yang 
menguraikan dan memecahkan masalah 
yang ada pada masa sekarang. Penelitian 
deskriptif berusaha memberikan 



 
381 

Ernawati Br Bangun : Hubungan Penguasaan Relasi Makna dengan ………………………….. 

 
interprestasi tentang keadaan sekarang 
dan mencoba mengadakan generalisasi 
tentang pengalaman-pengalaman baru. 
 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Suatu penelitian membutuhkan lokasi 
penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 
mengambil objek penelitian di SMP 
Negeri 3 BarusjaheKelas IX SMP Negeri 
3 Barusjahe.  
 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa Kelas IX SMP Negeri 3 
Barusjahe dengan jumlah 84 orang yang 
terdiri dari 2 kelas.Seluruh populasi 
dijadikan sampel penelitian (sampel total) 
yaitu sebanyak 84 orang. Dengan 
demikian penelitian ini pun disebut 
penelitian populasi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
PENELITIAN 

  
Deskripsi Hasil Penelitian 
 Data yang dianalisis pada penelitian 
ini adalah data tes penguasaan relasi 
makna dan data tes kemampuan 
menggunakan kalimat. Kedua tes 
berbentuk pilihan berganda, masing-
masing sebanyak 20 soal. Peserta tes 
adalah siswa Kelas IX SMP Negeri 3 
Barusjahe sebanyak 84 orang. 
 Tujuan dilakukan dua tes terhadap 
peserta yang sama ini, adalah untuk 
melihat hubungan kedua-duanya. Oleh 
sebab itu, kedua tes dideskripsikan 
secara terpisah, kemudian dianalisis 
sesuai dengann ketentuan yang telah 
dijelaskan pada bab ketiga. Pengolahan 
data kedua tes tersebut melalui tahap-
tahap berikut : 
1.  Menghitung skor kedua tes 
2.  Mengubah skor menjadi nilai akhir 
3.  Menguji hipotesis. 
  
Deskripsi Tes Penguasaan Relasi 
Makna 
 Tes ini dimaksudkan untuk mengukur 
penguasaan siswa terhadap unsur-unsur 
relasi makna. Hal yang dinilai dalam tes 
ini tertera pada kisi-kisi. Skor tiap siswa 
ditentukan dengan menghitung jawaban 
yang benar saja, yang salah tidak 
mempengaruhi.  
 

Deskripsi Data Tes Kemampuan 
Menggunakan Kalimat 
 Tes ini dimaksudkan untuk mengukur 
kemampuan siswa menggunakan kalimat. 
Hal yang dinilai dalam tes ini tertera pada 
kisi-kisi. Skor tiap siswa ditentukan 
dengan menghitung jawaban yang benar 
saja, yang salah tidak mempengaruhi. 
 
Analisis Data Penelitian 
 Sebelum kedua data di atas diubah 
menjadi nilai, maka terlebih dahulu 
ditentukan skor rata-rata tiap aspek yang 
dinilai dari kedua tes, yang dianalisis 
dalam tabel-tabel selanjutnya. 
 
Analisis Data Tes Penguasaan Relasi 
Makna 
 
Perhitungan Nilai tiap Aspek 
 Aspek-aspek yang dinilai dari 
penguasaan siswa terhadap relasi makna 
ini adalah penggunaan aspek di bidang : 
1. Sinonim sebanyak 4 soal; 
2. Antonim sebanyak 3 soal; 
3. Homonim sebanyak 3 soal; 
4. Homofon sebanyak 2 soal; 
5. Homograf sebanyak 3 soal; 
6. Hiponim sebanyak 2 soal; dan 
7. Polisemi sebanyak 3 soal. 
Dengan demikian, jumlah seluruh soal 
adalah 20.  
 
Perhitungan Nilai Akhir 
 Data tes di atas masih berupa skor 
mentah. Selanjutnya, untuk mengubah 
skor mentah menjadi nilai, digunakan nilai 
berstandar 100. Seperti dikatakan 
Arikunto (1993 : 24) “.... untuk dapat 
dicatat sebagai prestasi belajar, 
diwajibkan untuk mengubah skor mentah 
yang diperoleh langsung dari 
mengerjakan tes menjadi skor yang 
berstandar 100”. Jadi, untuk mengubah 
skor menjadi nilai berskala 1-100 maka 
setiap skor diberi bobot 5, dengan 
demikian dari 20 soal tes jika benar 
semua, akan memperoleh nilai maksimum 
100.  
 
Perhitungan Nilai Rata-rata 
 Untuk menghitung nilai rata-rata 
penguasaan relasi makna, dimasukkan 
dalam tabel frekuensi berikut : 
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Tabel 1.  Frekuensi Nilai Rata-Rata 

Penguasaan Relasi Makna 
Semua Aspek yang Dinilai 

Nomor 
Urut  

Nilai 
(xi) 

Frekuensi 
(fi) 

fixi % 

1 80 15 1200 17,86 

2 75 22 1650 26,19 

3 70 25 1750 29,76 

4 65 13 845 15,48 

5 60 8 480 9,52 

6 55 1 55 1,19 

Jumlah 84 5980 100,00 

 
 Berdasarkan tabel di atas, diperoleh 
hasil perkalian frekuensi dengan nilai 
sebesar 5980. Dengan demikian 
perhitungan nilai rata-rata sebagai berikut: 

 X = 
𝑓𝑖 𝑥𝑖

𝑓𝑖
 

     = 
5980

84
 

     = 71,19 
 Berdasarkan hasil perhitungan nilai 
rata-rata sebesar 71,19 maka 
penguasaan relasi makna siswa Kelas IX 
SMP Negeri 3 Barusjahe, berada pada 
kriteria baik (B). 
 
Persentase Nilai Siswa 
 Berdasarkan perhitungan, didapat 
nilai rata-rata penguasaan relasi makna 
berada pada kriteria baik, maka berikut ini 
dikemukakan analisis persentase tingkat 
penguasaan relasi makna siswa 
sebagaimana yang terlihat dalam tabel 
berikut ini : 

 
Tabel 2. Persentase Nilai Penguasaan 

Relasi Makna Semua Aspek 
yang Dinilai 

Rentangan 
Nilai  

Kriteria fi % 

80 – 100 
A (Baik 
Sekali) 

15 17,86 

70 – 79 B (Baik) 47 55,95 

60 – 69 C (Cukup) 21 25,00 

50 – 59 D (Kurang) 1 1,19 

< 49 
E (Kurang 
sekali) 

0 0,00 

Jumlah 84 100,00 

  
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
korelasi makna belum memenuhi target, 
karena masih terdapat sebanyak 26,19% 
siswa yang memperoleh nilai di bawah 
standar. Oleh sebab itu, kepada siswa ini 
agar diberikan pembinaan dan latihan 

yang lebih serius, dan diberikan motivasi 
untuk lebih meningkatkan prestasi 
belajarnya. 
 
Analisis Data Tes Kemampuan 
Menggunakan Kalimat 
a. Perhitungan Nilai Tiap Aspek 
 Aspek-aspek yang dinilai dari 
kemampuan siswa menggunakan kalimat 
ini adalah penggunaan aspek di bidang : 
1. Sinonim sebanyak 5 soal; 
2. Antonim sebanyak 2 soal; 
3. Homonim sebanyak 1 soal; 
4. Homofon sebanyak 2 soal; 
5. Hiponim sebanyak 5 soal; dan 
6. Polisemi sebanyak 5soal. 
Dengan demikian, jumlah seluruh soal 
adalah 20.  
b. Perhitungan Nilai Akhir 
 Sama halnya dengan data tes 
penguasaan relasi makna, maka data tes 
kemampuan menggunakan kalimat ini 
juga masih berupa skor mentah. Oleh 
sebab itu skor mentah tersebut diubah 
menjadi nilai berskala 0 - 100 maka setiap 
skor diberi bobot 5, dengan demikian dari 
20 soal tes jika benar semua, akan 
memperoleh nilai maksimal 100.  
 
c. Perhitungan Nilai Rata-rata 
 Untuk mengetahui nilai rata-rata 
kemampuan menggunakan kalimat. maka 
nilai akhir siswa dimasukkan dalam tabel 
frekuensi berikut : 
 
Tabel 3.  Frekuensi Nilai Rata-Rata 

Kemampuan Menggunakan 
Kalimat Semua Aspek yang 
Dinilai 

Nomor 
Urut  

Nilai 
(xi) 

Frekuensi 
(fi) 

fixi % 

1 80 13 1040 15,48 

2 75 18 1350 21,43 

3 70 29 2030 34,52 

4 65 17 1105 20,24 

5 60 7 420 8,33 

Jumlah 84 8945 100,00 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan nilai 
rata-rata sebesar 70,77 maka 
kemampuan menggunakan kalimat siswa 
Kelas IX SMP Negeri 3 Barusjahe, berada 
pada kriteria baik (B). 
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Persentase Nilai Siswa 
 Berdasarkan perhitungan, didapat 
nilai rata-rata kemampuan menggunakan 
kalimat aspek penguasaan sinonim, 
antonim, homonim, homofon, hiponim dan 
polisemi pada kriteria baik, maka berikut 
ini dikemukakan analisis persentase 
tingkat kemampuan menggunakan 
kalimat siswa sebagaimana yang terlihat 
dalam tabel berikut ini : 

 
Tabel 4. Persentase Nilai Kemampuan 

Menggunakan Kalimat Semua 
Aspek yang Dinilai 

Rentangan 
Nilai  

Kriteria fi % 

80 – 100 
A (Baik 
Sekali) 

13 15,48 

70 – 79 B (Baik) 47 55,95 

60 – 69 C (Cukup) 24 28,57 

50 – 59 D (Kurang) 0 0,00 

< 49 
E (Kurang 
sekali) 

0 0,00 

Jumlah 84 100,00 

  
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
penggunaan kalimat belum memenuhi 
target, karena masih terdapat sebanyak 
28,57% siswa yang memperoleh nilai di 
bawah standar. Oleh sebab itu, kepada 
siswa ini agar diberikan pembinaan dan 
latihan yang lebih serius, dan diberikan 
motivasi untuk lebih memperbaiki prestasi 
belajarnya. 
 
Analisis Hubungan Penguasaan Relasi 
Makna dengan Kemampuan 
Menggunakan Kalimat 
 Untuk mengetahui hubungan 
penguasaan relasi makna dengan 
kemampuan menggunakan kalimat, maka 
dilakukan uji korelasi dengan meng-
gunakan rumus korelasi Product Moment 
dari Pearson. Untuk mempermudah 
perhitungannya maka variabel 
penguasaan relasi makna dinotasikan 
dengan huruf X dan kemampuan 
menggunakan kalimat huruf Y.  
  
Pengujian Hipotesis 
 Untuk menguji kebenaran hipotesis di 
atas, diperlukan fakta yang sesuai dengan 
masalah yang diteliti. Dari fakta 
dirumuskan hubungan antara satu 
dengan yang lain dan membentuk suatu 

konsep yang merupakan abstraksi dari 
hubungan antara berbagai fakta”. 
 Berdasarkan perhitungan yang 
terdapat pada analisis data ternyata 
angka korelasi variabel X dan variabel Y 
tidak bertanda negatif, berarti diantara 
kedua variabel terdapat korelasi positif 
yang signifikan. Hal ini sesuai pendapat 
Hadi (2001 : 49), “Koefisien korelasi 
selalu bergerak diantara 0,000 dan 1,000. 
Koefisien korelasi dari 0,000 sampai 
1,000 menunjukkan korelasi yang positif, 
sedangkan dari 0,000 sampai -1,000 
menunjukkan korelasi yangg negatif”. 
 Dengan melihat rxy yaitu 0,454 berarti 
variabel X dan variabel Y berhubungan 
positif yang signifikan. Kemudian, 
Sudjana (1998 : 192), menyatakan : 
 Jika ro (r-observasi) sama dengan 
atau lebih besar dari rt (r-tabel), maka 
hipotesis alternatif (Ha) disetujui atau 
dierima atau terbukti kebenarannya. 
Berarti memang benar antara variabel X 
dengan variabel Y terdapat korelasi positif 
yang signifikan. Sebaliknya hipotesis nihil 
(Ho) tidak dapat disetujui atau tidak dapat 
diterima atau tidak terbukti kebenarannya. 
Ini berarti hipotesis nihil yang menyatakan 
tidak ada korelasi antara variabel X 
dengan variabel Y itu salah. 
 Berdasarkan pernyataan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
menyatakan terdapat hubungan antara 
penugasan relasi makna dengan 
kemampuan menggunakan kalimat 
terbukti kebenarannya atau diterima. 
Besarnya harga koefisien korelasi antara 
perhitungan (ro) yaitu 0,454 menunjukkan 
pula bahwa antara penguasaan relasi 
dengan kemampuan menggunakan 
kalimat terdapat korelasi yang sedang 
atau cukup. 
 
Hasil Penelitian 
 Penelitian ini adalah penelitian 
korelasi. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan hubungan 
penguasaan relasi makna dengan 
kemampuan menggunakan kalimat 
khususnya penggunaan sinonim, antonim, 
homonim, homofon, homograf, hiponim 
dan polisemi, dan bagaimana hubungan 
diantara keduanya. Teknik yang 
digunakan untuk mencari hal di atas 
dengan membuat suatu analisis statistik, 
menggunakan uji korelasi Product 
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Moment. Untuk menguji hipotesis 
digunakan taraf signifikansi 95% dan 
99%. Dari hasil analisis yang dilakukan 
maka antara kedua variabel mempunyai 
hubungan yang cukup/sedang. 
 Selain penguasaan relasi makna, 
masih ada lagi kemungkinan faktor-faktor 
lain yang mempengaruhi kemampuan 
siswa menggunakan kalimat, misalnya 
penguasaan kosakata, peranan guru 
dalam mengajar, faktor sarana dan 
prasarana, melakukan latihan yang 
intensif dan lain-lain. Hal ini tidak diambil 
datanya secara kuantitatif, karena dalam 
penelitian ini hal tersebut tidak diteliti. 
Dengan demikian memberi kesempatan 
kepada yang lain untuk melakukan 
penelitian lanjutan. 
 Berdasarkan analisis hasil penelitian 
yang telah dilakukan, didapati hasil akhir 
sebagai tujuan penelitian ini, antara lain : 
1. Tes penguasaan relasi makna yang 

diujikan kepada siswa Kelas IX SMP 
Negeri 3 Barusjahe terdiri dari 7 
aspek penilaian, dengan nilai rata-
rata setiap aspek sebagai berikut : 

 a. Aspek penggunaan sinonim 71,43 
kriteria B (baik); 

 b. Aspek penggunaan antonim 73,02 
kriteria B (baik); 

       c. Aspek penggunaan homonim 
71,43 kriteria B (baik); 

       d. Aspek penggunaan homofon 
61,90 kriteria C (cukup); 

  e. Aspek penggunaan homograf 
71,83 kriteria B (baik); 

 f. Aspek penggunaan hiponim 73,83 
kriteria B (baik); 

 g. Aspek penggunaan polisemi72,62 
kriteria B (baik); 

2. Berdasarkan ketujuh aspek penilaian 
penguasaan relasi makna, maka nilai 
rata-rata semua aspek yang dinilai 
adalah 71,19 kriteria B (baik). 

3. Tes kemampuan menggunakan 
kalimat yang diujikan kepada siswa 
Kelas IX SMP Negeri 3 Barusjahe 
terdiri dari 6 aspek penilaian, dengan 
nilai rata-rata setiap aspek sebagai 
berikut : 

 a. Aspek penggunaan sinonim 67,38 
kriteria C (cukup); 

 b. Aspek penggunaan antonim 
68,45 kriteria C (cukup); 

 

 c. Aspek penggunaan homonim 
65,48 kriteria C (cukup); 

 d. Aspek penggunaan homofon 
79,17 kriteria B (baik); 

 e. Aspek penggunaan hiponim 70,00 
kriteria B (baik); 

 f. Aspek penggunaan polisemi 
73,57 kriteria B (baik); 

4. Berdasarkan keenam aspek 
penilaian kemampuan menggunakan 
kalimat, maka nilai rata-rata semua 
aspek yang dinilai adalah 70,77 
kriteria B (baik). 

5. Hubungan antara penguasaan relasi 
makna dengan kemampuan 
menggunakan kalimat bersifat positif 
dan hubungan antara kedua variabel 
tersebut cukup/ sedang dengan 
indeks korelasi 0,454. 

6. Semakin tinggi penguasaan relasi 
makna siswa, maka semakin baik 
kemampuan siswa menggunakan 
kalimat. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 
1. Semakin tinggi penguasaan relasi 

makna siswa, maka semakin baik 
kemampuan siswa menggunakan 
kalimat. 

2. Penguasaan relasi makna siswa 
Kelas IX SMP Negeri 3 Barusjahe 
dikategorikan B (baik) dengan nilai 
rata-rata 71,19. Siswa yang 
memperoleh nilai 80 sebanyak 15 
orang, nilai 75 sebanyak 22 orang, 
nilai 70 sebanyak 25 orang, nilai 65 
sebanyak 13 orang, nilai 60 
sebanyak 8 orang dan nilai 55 
sebanyak 1 orang. 

3. Kemampuan menggunakan kalimat 
siswa Kelas IX SMP Negeri 3 
Barusjahe dikategorikan B (baik) 
dengan nilai rata-rata 70,77. Siswa 
yang memperoleh nilai 80 sebanyak 
13 orang, nilai 75 sebanyak 18 
orang, nilai 70 sebanyak 29 orang, 
nilai 65 sebanyak 17 orang dan nilai 
60 sebanyak 7 orang. 

4. Hubungan antara penguasaan relasi 
makna dengan kemampuan 
menggunakan kalimat bersifat positif 
dan hubungan antara kedua variabel 
tersebut cukup/ sedang dengan 
indeks korelasi 0,454. 
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Saran 
1. Guru yang mengajarkan Bahasa 

Indonesia diharapkan dapat 
meningkatkan minat siswa terhadap 
pengajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia khususnya pembelajaran 
kosakata dan makna kata. 

2. Sebelum mengajarkan materi 
pembelajaran, para siswa perlu diajak 
untuk menyadari bahwa kemampuan 
seseoran dalam berbagai hal sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan-
nya berinteraksi dalam masyarakat. 

3. Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia khususnya memberikan 
kesan yang positif dalam 
mengembangkan kemampuan 
berpikir seseorang. Dengann 
demikian hendaklah para guru selalu 
meningkatkan mutu pengajaran 
dengan metode dan teknik yang tepat 
serta bervariasi sesuai dengan situasi 
dan kondisi pelajaran agar dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan. 

4. Masih dibutuhkan penelitian ulang 
untuk memperkuat temuan penelitian 
ini. Oleh karena itu kepada para 
peneliti yang berminat disarankan 
untuk melakukan penelitian ulang 
dengan sampel yang lebih banyak 
dan bervariasi. 
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