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ABSTAK 

 

Sumanto, NIM: 14PCS01645. Hubungan Antara Kemampuan Menyusun Paragraf dan 

Motivasi Berprestasi dengan Keterampilan Menulis Laporan Siswa Kelas IX SMP Negeri 

1 Giritontro. Tesis : Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Program Pascasarjana 

Universitas Widya Dharma Klaten 2016. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya (1) Hubungan antara 

kemampuan menyusun paragraf dengan keterampilan menulis laporan, (2) Hubungan 

antara motivasi berprestasi dengan keterampilan menulis laporan, (3) Hubungan antara 

kemampuan menyusun paragraf dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan 

keterampilan menulis laporan. 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Giritontro, bulan April sampai 

dengan September 2016. Metode Penelitian yang digunakan adalah survey dengan teknik 

Koorelasional. Populasi penelitian adalah siswa SMP Negeri 1 Giritontro, yang berjumlah 

30 siswa kelas IX. Instrument untuk mengumpulkan data adalah tes Keterampilan Menulis 

Laporan, tes kemampuan menyusun paragraf, dan angket Motivasi Berprestasi. Teknis 

analisis data yang digunakan adalah teknis statistic regresi dan korelasi (sederhana dan 

ganda).  

 Hasil analisis menunjukkan bahwa, (1) Ada hubungan positif antarakeamampuan 

menyusun paragraf dengan keterampilan menulis laporan (ry.1 = 0,482 pada taraf nyata α = 

0,05 dengan N = 30  rt = 0,361);  (2) Ada hubungan positif antara motivasi berprestasi 

dengan keterampilan menulis laporan (ry.2 = 0,66 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 30 rt 

= 0,361);  (3). Ada hubungan positif antara kemampuan menyusun paragraf dan motivasi 

berprestasi secara bersama-sama dengan keterampilan menulis laporan (Ry.12 = 0,60 pada 

taraf nyata α = 0,05 dengan N = 30  rt = 0,36). Berpijak dari hasil penelitian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kemampuan menyusun 

paragraf dan motivasi berprestasi memberikan sumbangan yang berarti kepada 

keterampilan menulis laporan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua varialbel tersebut dapat 

menjadi predictor yang baik bagi keterampilan menulis laporan.  
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ABSTRACT 

 

 

Sumanto. NIM : 14PCS01645. Correlative Study Between The Ability of Writing 

Paragraph And The Achievement-motivation With The Skill of Report Writing Upon the 9
th

 

Students of Junior Secondary School I Giritontro,  Even Semester, Academic Year 

2016/2017. Thesis. Language Education Study Program, Graduate Programme, Widya 

Dharma University Klaten, 2016. 

 This study aims at finding : (1) Whether there is a correlation between the ability 

of writing paragraph  with the skill in report-writing;  (2) Whether there is a correlation 

between the achievement-motif with the skill in report-writing;  (3) Whether there is a 

correlation between the ability of writing paragraph and the achievement-motif along with 

the skill of report-writing. 

 The research was condveted to Students of Junior Secondary School I Giritontro, 

March 2016 – September 2016. The method used was survey  method with correlational 

technique. The population of this study is 30  students of the 9
th

. The instruments used for 

data-collection are test-sheet on writing a report, writing paragraph and the quetionaire on 

the achievement-motivation. To analyze the data, this study uses the technique of 

regressive statistics and correlation (both simple and multiple). 

 The result of the analysis show that : (1) There is a positive correlation between 

the ability of writing paragraph with the skill in report-writing (ry.1 = 0,482 the real level α = 

0,05 dengan N = 30  rt = 0,361; (2) There is a positive correlation between the 

achievement-motivation with the skill of report-writing (ry.2 = 0,542 the real level α = 0,05 

with N = 30 rt = 0,361); (3) There is a positive correlation between the ability of writing 

paragraph and the achievement-motif along eith the skill of writing a report (Ry.12 = 0,60 

the real level α = 0,05 with N = 30  rt = 0,36). 

 Seeing the above result, it can be concluded that a single ability of writing 

paragraph or both with the achievement-motivation gives a significant support for the skill 

in report writing. This shows that both variablescan be a good predictor for writing a 

report.  

 

 

 

 

 

Key-words : Writing Paragrapf, The achievement-motivation, report-writing. 
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BAB 

IPENDAHULAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Sekolah Menengah Pertama (SMP), kompetensi dasar yang ingin 

dicapai sesuai dengan yang dituangkan dalam Kurikulum 2006 atau Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia adalah agar siswa (1) memiliki kompetensi berbahasa dan (2) 

memiliki kompetensi bersastra (Depdiknas, 2006: 3). Kedua kompetensi tersebut 

dalam implementasinya di pengajaran harus senantiasa mencakupi kegiatan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.  

Dengan demikian, mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di 

SMP, harus dititikberatkan terhadap aspek kemampuan berbahasa, dengan harapan 

agar para siswa mampu dan terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara reseptif (menyimak, membaca) maupun secara 

produktif (berbicara, menulis), di samping harus pula memiliki apresiasi terhadap 

karya sastra Indonesia. 

Keterampilan menulis tidak hanya urgen bagi siswa saja. Namun,  bagi 

guru keterampilan menulis sangat mutlak diperlukan. Pertama,  untuk menyusun 

bahan ajar. Kedua, dalam menyusun buku teks. Bahkan diperlukan untuk 

membuat laporan penelitian tindakan kelas. Belum lagi dalam berbagai 

kegiatan seperti seminar, ceramah, diskusi, dan sebagainya yang 

bersangkutan dituntut untuk menyusun makalah. 
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Dalam kehidupan modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang amat pesat ini, penyampaian informasi melalui tulisan 

(menulis) untuk berbagai keperluan sebagaimana yang dilakukan pihak-pihak yang 

disebutkan di atas (siswa, guru, pemimpin perusahaan, dan sebagainya) 

merupakan suatu hal yang tidak dapat ditunda atau ditawar-tawar lagi. 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti yang diuraikan di atas, dapat 

dikatakan bahwa kegiatan menulis telah menjadi kebutuhan bagi setiap 

individu. Sehingga untuk menghadapi hidup dan kehidupan dalam masyarakat 

dan di-Era teknologi modern sekarang ini, seseorang haruslah melek huruf. 

Dikatakan oleh Rubin (1983: vii) kesulitan dalam menulis merupakan cacat yang 

serius dalam kehidupan. Namun, perlu disadari bahwa keterampilan menulis 

tidaklah diperoleh secara alamiah, tetapi melalui proses pembelajaran yang 

sebagian besar merupakan tugas dan tanggung jawab pengajar (guru). Oleh karena 

itu, dalam mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMP, keterampilan 

menulis sangat penting diperhatikan pembinaannya secara serius. 

Menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan atau 

keterampilan berbahasa paling akhir dikuasai pelajar setelah mereka mampu 

menyimak, berbicara, dan membaca. Dibanding tiga kemampuan berbahasa yang 

lain itu, menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penulis asli bahasa yang 

bersangkutan sekalipun (Nurgiyantoro, 1988: 270). Hal itu dapat dimaklumi sebab 

kemampuan menulis mensyaratkan penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan 

unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan. Baik unsur bahasa 

maupun unsur isi haruslah terintegrasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan 
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tulisan yang runtut dan padu, kohesif dan koheren. 

Dalam menulis dikehendaki penguasaan terhadap lambang atau simbol 

-simbol visual dan aturan tata tulis, khususnya yang menyangkut masalah ejaan. 

Selain itu, penulis harus memiliki kemampuan berpikir logis, agar ia mampu 

menuangkan ide-idenya dengan pikiran yang terorganisasi dengan baik,  rapi, 

runtut, dan teratur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nurgiyantoro (1988: 271) 

bahwa karangan atau tulisan merupakan suatu bentuk sistem komunikasi lambang 

visual. Agar komunikasi lewat lambang tulis dapat dipahami seperti yang 

diharapkan, penulis hendaklah menuangkan gagasannya ke dalam bahasa yang 

tepat, teratur, dan lengkap, karena itulah ia hams mampu berpikir secara logis. 

Dalam hubungan ini, sering didengar adanya kata-kata: bahasa yang teratur 

merupakan manifestasi pikiran yang teratur pula. 

Di kalangan siswa SMP, seperti diungkapkan Sihombing (1998: 75) 

bahwa kemampuan pelajar berbahasa Indonesia tulis sebagaimana tercermin 

pada karya tulis mereka masih kurang memadai. Hal itu terlihat pada (1) 

ketidakmampuan siswa memilih dan menata gagasan dengan pikiran yang logis 

dan sistematis, (2) ketidakmampuan siswa menuangkan gagasannya ke dalam 

bentuk-bentuk tuturan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa 

Indonesia, (3) ketidakmampuan siswa menuliskan hasil tulisannya sesuai dengan 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan; dan (4) 

ketidakmampuan siswa memilih ragam bahasa Indonesia sesuai dengan konteks 

komunikasi. 

Ketidakmampuan siswa SMP Negeri 1 Giritontro dalam menggunakan 
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bahasa Indonesia tulis seperti dalam penyusunan karya tulis mereka masih 

membuat banyak kesalahan. Aspek-aspek kesalahan itu meliputi bidang ejaan, 

diksi, kalimat (kohesi-koherensi, kesejajaran, dan keekonomisan), dan 

pengorganisasian paragraf. Kesalahan-kesalahan itu pada umumnya merupakan 

kesalahan yang tergolong dalam kesalahan intrabahasa (intralingual error), 

yaitu terutama disebabkan ketidaktahuan siswa akan pembatasan kaidah 

(ignorance of rule restrictions) dan penerapan kaidah yang tidak sempurna 

(incomplete applications of rules). 

Menurut A. Suriamiharja, Husen, dan Nurjanah (1997: 25) untuk 

menyusun tulisan yang baik, ada beberapa hal yang diperlukan, di antaranya: 

pengetahuan tentang kalimat efektif dan paragraf. Dalam pembicaraan kalimat 

efektif diuraikan bahwa sebuah tulisan ilmiah yang baik perlu 

diungkapkan dalam struktur kalimat (bahasa) yang benar dan jelas; 

sedangkan melalui pembicaraan paragraf dijelaskan bahwa paragraf yang baik 

koheren dan kohesif. 

Mengacu pada uraian para pakar di atas, kemampuan menyusun paragraf 

merupakan salah satu unsur yang ikut andil dalam menentukan kualitas 

kemampuan menulis seseorang, termasuk dalam menulis laporan. Hal ini dapat 

dimaklumi karena menulis laporan hakikatnya merupakan upaya melaporkan 

segala sesuatu yang dilihat oleh siswa kepada guru secara tertulis mengenai 

hasil pengamatannya terhadap sesuatu. Upaya ini dapat diwujudkan dengan baik 

manakala penulis laporan memiliki kemampuan dalam menyusun paragraf. 

Dengan kemampuan menyusun paragraf yang baik, siswa akan sanggup 
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menyusun rangkaian untaian kalimat yang memenuhi syarat kelengkapan, 

kesatuan, keteraturan, dan kepaduan dalam laporan yang dibuatnya. Laporan 

yang dibuat siswa merupakan gambaran seberapa baik daya ungkap mereka 

dalam menata pikiran, atau gagasan melalui kalimat-kalimat yang dikembangkan 

lewat paragraf yang disusun. Gambaran tersebut terdeteksi melalui kesesuaian 

ide dengan isi yang disampaikan (kesatuan gagasan), organisasi isi, 

meliputi: komposisi tulisan pada paragraf (koherensi dan kohesifan 

antarkalimat), keruntutan,  ketepatan penggunaan tata bahasa dan pola/struktur 

kalimat, ketepatan penggunaan pilihan kata (diksi) /istilah, dan ketepatan 

penggunaan ejaan dan tanda baca. 

Aspek lain yang ada hubungannya dengan keterampilan menulis 

laporan adalah adanya motivasi berprestasi yang kuat pada diri penulis. Seorang 

penulis yang memiliki semangat dan motifasi untuk berhasil dalam segala 

sesuatu termasuk dalam menulis laporan. Seseorang yang memiliki motivasi 

berprestasi kuat ditandai adanya (1) usaha yang konsisten, (2) kecenderungan 

untuk terus bekerja meskipun tidak diawasi, (3) kesediaan mempertahankan 

kegiatan secara sukarela ke arah penyelesaian tugas. Oleh sebab itu, siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi akan (1) memperlihatkan minat, perhatian, 

dan ingin ikut serta, (2) bekerja keras serta memberikan waktu pada usaha 

tersebut, dan (3) terus bekerja sampai tugas terselesaikan. Dari ungkapan di 

atas dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki motivasi berprestasi berupaya 

keras untuk mengerjakan tugas secara tuntas, tanpa harus diawasi sehingga 

dapat mencapai prestasi belajar yang tinggi. Bila hal ini dikaitkan dengan 
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menulis laporan, tentunya laporan yang dibuat akan terwujud dengan baik. 

Perkiraan-perkiraan jawaban di atas, secara empiris belum teruji 

kebenarannya.   Oleh  karena  itu,   untuk  menguji   ada  tidaknya  hubungan  

antara kemampuan  menyusun   paragraf dan  motivasi   berprestasi   dengan  

keterampilan menulis laporan , peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. 

B. Identifikasi  Masalah 

Dari latar belakang masalah dan hasil diskusi guru mitra dapat diperoleh 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kondisi Siswa 

a. Kurangnya pemahaman siswa mengenai jenis-jenis paragraf. 

b. Kesulitan siswa menuangkan gagasannya ke dalam bentuk paragraf . 

c. Ketidakmampuan siswa menuangkan gagasannya ke dalam bentuk 

paragraf sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, 

d. Masih adanya kesalahan intrabahasa, yang meliputi bidang ejaan, diksi, 

kalimat (kohesi-koherensi, kesejajaran, dan keekonomisan), dan 

pengorganisasian paragraf. 

e. Komposisi tulisan pada paragraf (koherensi dan kohesifan 

antarkalimat), keruntutan,  ketepatan penggunaan tata bahasa dan 

pola/struktur kalimat, ketepatan penggunaan pilihan kata (diksi) /istilah, 

dan ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam menulis laporan 

masih sangat kurang/sulit. 

f. Adanya motivasi berprestasi pada diri siswa yang lemah/kurang (tidak 

ada upaya, kesukarelaan kurang, mau bekerja jika ditunggui oleh 
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guru, perhatian pada pelajaran kurang) 

g. Tidak adanya daya saing antar siswa dalam menghasilkan produk kerja. 

h. Tidak segera membenahi/merevisi hasil tulisannya yang salah. 

i. Tidak terlihat kecewa dalam meraih nilai rendah.  

2. Kondisi Guru  

a. Penguasaan kurikulum masih kurang, 

b. Pembelajaran kadang masih menggunakan LKS dan kurang adanya 

pengembangan materi, 

c. Adanya kesulitan dalam mengahadapi siswa yang hiterogen, 

d. Pendekatan pembelajaran yang digunakan cenderung konvensional 

(menjelaskan, memberi contoh dan memberi PR). 

e. Pengguanaan metode pembelajaran yang kurang variatif, 

f. Pemanfaatan sumber-sumber belajar yang kurang maksimal, 

g. Pemanfaatan media pembelajaran yang kurang optimal, 

h. Pemilihan materi yang kurang sesuai dengan karakteristik siswa, 

3. Kondisi Sarana prasarana  

a. Buku-buku penunjang bagi siswa sangat terbatas, 

b. Terbatanya media pembelajaran (LCD) 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mengarah pada masalah penelitian, maka sesuai dengan identifikasi 

masalah di atas perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan menyusun paragraf siswa SMP Negeri 1 Giritontro,  

2. Motivasi berprestasi  siswa kelas IX SMP Negeri 1 Giritontro, Wonogiri. 
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3. Keterampilan menulis laporan  siswa kelas IX SMP Negeri 1 Giritontro. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah 

diuraikan di muka, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara kemampuan menyusun paragraf dengan 

keterampilan menulis laporan? 

2. Apakah ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan keterampilan 

menulis laporan? 

3. Apakah  ada hubungan  antara kemampuan  menyusun  paragraf dan  

motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan keterampilan menulis 

laporan? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya: 

1. Hubungan  antara  kemampuan  menyusun  paragraf dengan  keterampilan  

menulis laporan; 

2. Hubungan antara motivasi berprestasi dengan keterampilan menulis laporan; 

3. Hubungan antara kemampuan menyusun paragraf dan motivasi berprestasi 

 secara bersama-sama dengan keterampilan menulis laporan. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi 

para pengajar/guru dan siswa SMP di lingkungan SMP se-Kecamatan 

Giritontro, dan masyarakat pembaca secara luas dan pada umumnya. 
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1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau informasi 

pada pembaca maupun para praktisi pendidikan bahasa tentang 

ada tidaknya hubungan positif antara kemampuan menyusun 

paragraf dan motivasi berprestasi dengan keterampilan menulis 

laporan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama; seberapa 

besar kadar kekuatan hubungan di antara variabel bebas (kemampuan 

menyusun paragraf dan motivasi berprestasi) dan variabel terikat 

(keterampilan menulis laporan). Selain itu, dapat memberikan sumbangan 

kepada teori pembelajaran yang berkenaan dengan menulis laporan 

serta varaib el-variabel yang berperan dalam upaya meningkatkan 

keterampilan menulis laporan siswa. Adapun sumbangan variabel-

variabel yang berhubungan dengan keterampilan menulis laporan 

tersebut, adalah kemampuan menyusun paragraf dan motivasi 

berprestasi. Hasil penelitian ini pun dapat juga bermanfaat 

dalam memperkaya khasanah ilmu khususnya dalam bidang 

pengajaran dan mendorong peneliti lain untuk melaksanakan 

penelitian sejenis yang lebih luas dan mendalam pada masa-masa 

mendatang. 

 

2.  Manfaat Praktis 

Pertama, hasil penelitian dapat diperoleh informasi tentang 

seberapa besar kadar kekuatan hubungan antara kedua belah variabel 
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sehingga dengan mengetahui hasil itu, dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan tentang apakah kemampuan menyusun paragraf, dan 

motivasi berprestasi dapat diabaikan atau tidak dalam mengembangkan 

keterampilan menulis laporan siswa. kedua, hasil penelitian ini diharapkan 

mampu menunjukkan besarnya sumbangan kemampuan menyusun 

paragraf dan motivasi berprestasi kepada keterampilan menulis laporan. 

Besarnya sumbangan kedua variabel tersebut dapat menunjukkan derajat 

pentingnya variabel-variabel itu terhadap keterampilan menulis laporan, 

dan dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya variabel 

lain yang mempengaruhi keterampilan menulis laporan siswa. 

Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada guru 

bahasa dan sastra Indonesia khususnya di SMP Negeri 1 Giritontro 

dalam menentukan strategi pengajaran menulis laporan yang tepat 

sehingga tujuan pengajaran keterampilan berbahasa, utamanya menulis 

laporan dapat dicapai. 
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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

. 

A. Simpulan 

Berdasarkan   hasil   analisis   data   dan   pengujian   hipotesis   yang   

telah dikemukakan di muka, maka dapat ditarik tiga simpulan hasil 

penelitian berikut. 

1. Ada hubungan positif antara kemampuan menyusun paragraf dan 

keterampilan menulis laporan. Telah teruji  kebenarannya. Kekuatan 

(kadar)   hubungan   di antara   dua   variabel   ini   ditunjukkan   oleh   

koefisien korelasi    (ry1)    sebesar 0,482. Besarnya    sumbangan variabel 

kemampuan menyusun paragraf (X1) terhadap   variabel   keterampilan   

menulis laporan (Y) sebesar 23,23%. 

2. Ada hubungan positif antara motivasi berprestasi dan 

keterampilan   menulis laporan. Telah   teruji   kebenarannya.   Kedua   

variabel berjalan   seiring  (memiliki   hubungan  positif).    Kekuatan    

(kadar)    hubungan    di  antara    kedua    variabel    ini ditunjukkan    

oleh    koefisien    korelasinya    (ry2)    sebesar 0,542.  Sumbangan variabel 

motivasi berprestasi (X2) terhadap keterampilan menulis laporan (Y) 

sebesar 29,38%. 

3. Ada hubungan positif antara   kemampuan menyusun paragraf dan 

motivasi berprestasi secara    bersama-sama    dengan    keterampilan 

menulis laporan. Telah teruji  kebenarannya.  Kedua variabel bebas  
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(prediktor) yaitu kemampuan menyusun paragraf dan motivasi berprestasi 

berjalan seiring dengan variabel terikat (respons)-nya yaitu keterampilan 

menulis laporan. Berjalan seiring  di  sini  berarti  memiliki  hubungan 

positif yang ditunjukkan  dengan makin   baik   kemampuan menyusun 

paragraf dan motivasi berprestasi,   maka makin   baik   pula   

keterampilan menulis laporan siswa tersebut. Kekuatan (kadar) hubungan 

itu ditunjukkan oleh koefisien korelasi  atau nilai (Ry12) nya sebesar 

0,60. Sementara itu kedua variabel bebas tersebut secara bersama-sama 

memberikan sumbangan 36%. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa ketiga 

hipotesis penelitian yang diajukan diterima, yaitu kemampuan menyusun 

paragraf dan motivasi berprestasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-

sama memiliki hubungan positif dengan keterampilan menulis laporan. 

Akan tetapi, jika dilihat besar nilai sumbangan variabel bebas 

(prediktor) kepada variabel terikat (respons), tampak bahwa 

kemampuan menyusun paragraf memberikan sumbangan atau kontribusi 

yang lebih besar atau tinggi daripada motivasi berprestasi yang dimiliki 

siswa. 

 

B. Implikasi 

Ditemukan hubungan positif antara kemampuan menyusun paragraf 

dan motivasi berprestasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
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dengan keterampilan menulis laporan melahirkan beberapa implikasi hasil 

penelitian.  

Model konseptual-teoretik yang dicerminkan melalui hubungan teoretik 

antarvariabel penelitian telah teruji kebenarannya secara empirik. 

Implikasi teoretiknya ialah keterampilan menulis laporan tidak akan muncul 

begitu saja, tetapi ditentukan oleh beberapa faktor; dan dua di antaranya ialah 

kemampuan menyusun paragraf dan motivasi berprestasi.  

Implikasi teoretik tersebut selanjutnya melahirkan implikasi kebijakan 

pokok bahwa keterampilan menulis laporan siswa dapat diupayakan 

peningkatannya melalui peningkatan kemampuan menyusun paragraf dan 

motivasi berprestasi mereka.. Beberapa upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan kemampuan menyusun paragraf melalui kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan beberapa contoh paragraf yang telah disediakan 

kepada siswa berdasarkan jenisnya.  

2. perlunya pembentukan kelompok diskusi untuk memperoleh hasil tulisan 

yang baik.. 

3. Antaranggota kelompok  diskusi  dan  antarkelompok diskusi  berupaya 

untuk mendiskusikan beberapa model paragraf yang diberikan guru 

dalam suasana belajar secara bersama. 

4. Melalui wakilnya, masing-masing kelompok diskusi melaporkan hasil 

diskusinya. Hasil  diskusi  yang dilaporkan meliputi:  (a) penentuan 

gagasan pokok,  (b) penyebutan letak kalimat topik, (c) penyebutan 
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jenis/tipe paragraf; (d) penjelasan kalimat utama dan kalimat 

penjelas/pengembang, (e) penjelasan perihal kohesif dan koherenkah 

paragraf yang dianalisis. Kelompok diskusi yang lain menyimak, 

mengajukan   pertanyaan   (bertanya)   untuk   mengetahui   pemahaman   

secara langsung pada kelompok diskusi tersebut, menanggapi hasil 

diskusi. 

5. Pada akhir pembelajaran, guru bersama siswa melakukan refleksi 

tentang pengalaman belajar yang telah dilakukan. Apakah siswa sudah 

memiliki penguasaan dan kemampuan menyusun paragraf? Untuk 

mengetahui lebih jauh, guru dapat memberi tugas di rumah sebagaimana 

pengalaman belajar yang telah diberikannya pada waktu proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

Salah satu temuan penelitian yang lain menunjukkan bahwa 

motivasi berprestasi merupakan salah satu faktor penentu bagi tinggi-

rendahnya kadar (kepositifan) keterampilan menulis laporan. Jika demikian 

halnya, maka peningkatan kadar kepositifan keterampilan menulis laporan 

siswa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan motivasi berprestasi mereka.  

Jadi, dalam pembelajaran, guru tidak hanya mengaktifkan daya pikir 

siswa, tetapi juga perlu membangkitkan semangat, memebri dorongan positif 

terhadap pelajaran tersebut, karena ini merupakan penggerak untuk belajar 

secara intensif. Jika seorang siswa mempunyai semangat, antuasiasme yang 
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tinggi, dan bergairah dalam mengikuti pelajaran (membaca), maka konsentrasi 

untuk mengikuti dan menangkap pelajaran tersebut akan meningkat pula.  

Tidak kalah pentingnya di sini ialah tujuan belajar yang menimbulkan 

harapan dan motivasi pada siswa untuk mencapai prestais yang lebih baik. 

Karena adanya kebutuhan, seorang mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. 

Jika guru dalam mempersiapkan pembelajarannya memperhitungkan faktor 

ini dan menyesesuaikannya dengan tujuan dan kebutuhan siswa, maka pada 

siswa akan timbul motivasi berprestasi yang kuat.  

Upaya lain lagi yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi siswa adalah dengan menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif. Suasana, di mana antar guru dan siswa, serta siswa dan siswa ada 

perasaan saling menghargai, saling mempercayai, saling menolong, merupakan 

persyaratan untuk menimbulkan motivasi berprestasi. Karena motivasi 

berprestasi merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan efektivitas 

belajar, termasuk dalam hal menulis laporan, maka dalam proses belajar-

mengajar hal tersebut harus diperhitungkan.  

Jika hal tersebut di atas dilakukan dengan baik, terarah, dan ber -

kesinambungan, barulah akan terlihat bahwa peningkatan dalam motivasi 

berprestasi siswa akan menyebabkan peningkatan pula dalam keterampilan 

menulis laporan. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan, dan implikasi yang telah 

diuraikan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Sehubungan besarnya sumbangan variabel kemampuan menyusun 

paragraf (X1) terhadap   variabel   keterampilan   menulis laporan (Y) 

sebesar 23,23%. Hal ini menujukkan bahwa kadar sumbangan ketampilan 

menyusun paragraf tersebut masih rendah. Maka perlu adanya peningkatan 

keterampilan siswa dalam menyusun paragraf. 

2. Kekuatan    (kadar)    hubungan    di  antara    kedua    variabel    ini 

ditunjukkan    oleh    koefisien    korelasinya    (ry2)    sebesar 0,542.  

Sumbangan variabel motivasi berprestasi (X2) terhadap keterampilan 

menulis laporan (Y) sebesar 29,38% dapat dikatakan masih rendah. Maka 

perlu adanya peningkatan motivasi berpristasi bagi siswa agar lebih bergairah, 

bersemangat, dan terarah dalam mencapai tujuanya. . 
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