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ANALISIS HUBUNGAN PENGUASAAN KOSAKATA 

BAHASA INDONESIA TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS 

KARANGAN NARASI SISWA  SMA NEGERI 1 KOLANG 

 

Kesya Nirma Lumbantobing 

*Email : kesyanirmatobing@gmail.com 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bertujuan untuk mengetahui 

hubungan dan pengaruh penguasaan kosakata bahasa Indonesia terhadap 

kemampuan menulis karangan narasi siswa di SMA Negeri 1 Kolang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berdasarkan model 

penelitian Sugiyono yang meliputi metode survey dan eksperimen.. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kolang dengan jumlah 

90 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni teknik Proportional 

Random Sampling dengan jumlah 45 siswa. Metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data penelitian 

menggunakan analisis deskriptif persentase, uji korelasi, dan regresi linear 

sederhana. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan menulis 

karangan narasi. 

Hasil penelitian menunjukkan hubungan kemampuan menulis karangan 

narasi 78% dipengaruhi penguasaan kosakata bahasa Indonesia, dan 22% 

dipengaruhi faktor lainnya. Penguasaan kosakata bahasa Indonesia dan 

kemampuan menulis karangan narasi mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan yaitu 0,8817. 

Hasil persamaan regresi menunjukkan Ŷ = 18,705 + 0,700X, hal ini 

menunjukkan setiap kenaikan satu satuan penguasaan kosakata bahasa Indonesia 

menyebabkan kenaikan skor nilai kemampuan menulis karangan narasi sebesar 

0,7 dengan konstanta 18,705 yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara 

penguasaan kosakata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis karangan 

narasi. 

Simpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan positif dan 

pengaruh signifikan antara penguasaan kosakata bahasa Indonesia terhadap 

kemampuan menulis karangan narasi siswa. Peneliti menyarankan pihak sekolah 

untuk menggerakkan kegiatan “Ayo membaca” supaya menambah minat baca 

siswa guna meningkatkan penguasaan kosakata yang dimiliki siswa. 

Kata Kunci: penguasaan kosakata, kemampuan menulis, karangan naras 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peranan yang 

sangat penting dalam upaya 

pengembangan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Pendidikan yang 

ideal untuk masa pendidikan dasar 

adalah pendidikan yang berorientasi 

ke masa depan. Pendidikan 

merupakan usaha agar manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya 

melalui proses pembelajaran. Hal ini 

bukanlah proses yang terjadi begitu 

saja, melainkan membutuhkan waktu 

yang relatif panjang..  

Undang-undang Dasar 1945 

menyatakan bahwa bangsa Indonesia 

haruscerdas, damai, merdeka, dan 

adil. Hal tersebut merupakan tujuan 

pendidikan yang harus diwujudkan. 

Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa 

setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan, dan ayat (3) menegaskan 

bahwa pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang diatur dengan undang-

undang. 

Bahasa Indonesia merupakan 

alat komunikasi yang menjadi salah 

satu ciri khas bangsa Indonesia dan 

digunakan sebagai bahasa nasional. 

Komunikasi dapat dilakukan baik 

secara lisan maupun tulisan. Standar 

kompetensi mata pelajaran. Bahasa 

Indonesia merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal siswa yang 

menggambarkan penugasan, 

pengetahuan, keterampilan berbahasa, 

sikap positif terhadap bahasa dan 

sastra Indonesia. Standar kompetensi 

ini merupakan dasar bagi siswa untuk 

memahami dan merespon situasi 

lokal, regional, nasional, dan global. 

Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia memiliki tujuan supaya 

peserta didik memiliki: (1) 

kemampuan berkomunikasi secara 

efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan 

maupun tulisan, (2) menghargai dan 

bangga menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa negara, (3) memahami 

bahasa Indonesia dan 

menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan, (4) 

menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan 

emosional dan sosial, (5) menikmati 

dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperhalus 

budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa, (6) menghargai dan 

membanggakan sastra Indonesia 

sebagai khazanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia 

(Zulela 2013:4).  

Djiwandono (2011:126) 

menjelaskan, jenis penguasaan 

kosakata ada dua, yaitu penguasaan 

kosakata pasif-reseptif dan 

penguasaan kosakata aktif-produktif. 

Penguasaan kosakata aktif-produktif 

tidak sekedar berupa pemahaman 

seseorang terhadap arti kata yang 

didengar atau dibaca melainkan 

secara nyata mampu menggunakan 

dalam wacana untuk mengungkapkan 

pikirannya. Suatu bacaan harus 

bersifat meyakinkan, mengajak, dan 

memengaruhi pembaca, oleh sebab itu 
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suatu bacaan harus diungkapkan 

dengan menggunakan kalimat yang 

jelas, logis, sistematis dengan 

diperkaya oleh kosakata yang benar 

dan tepat dalam tulisannya sehingga 

pembaca mudah mendapatkan 

informasi. 

Berdasarkan pendapat di atas, 

tersirat pentingnya penguasaan 

kosakata dengan kegiatan menulis 

karangan. Ketika mendapat tugas 

mengarang, terkadang siswa merasa 

kebingungan. Ada yang merasa 

kesulitan menentukan kosakata yang 

tepat untuk ditulis dan ada juga yang 

dengan mudah menuliskan karangan 

mereka. 

Menulis karangan narasi 

merupakan satu diantara kompetensi 

yang harus dikuasai oleh siswa dalam 

pembelajaran menulis. Keterampilan 

menulis karangan khususnya narasi 

yang menjadi fokus penelitian 

peneliti.Karangan narasi mempunyai 

keunikan yaitu adanya alur (plot), 

penokohan, dan latar (setting). Siswa 

menganggap menulis karangan adalah 

hal yang susah. Hal ini disebabkan 

masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menggunakan pilihan 

kata yang tepat, penggunaan tanda 

baca, dan penulisan kata yang 

digunakan sering tidak sesuai dengan 

aturan penulisan dalam bahasa 

Indonesia. 
Penguasaan kosakata dalam satu bahasa 

berhubungan dengan jumlah kata yang 

harus dikuasai supaya seseorang dapat 
menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dan pemilihan kata serta 

pemakaiannya sesuai dengan konteks 
komunikasi. Latihan menulis dalam 

pengajaran bahasa Indonesia dapat 

membiasakan siswa untuk menerapkan 
pengetahuan kebahasaan, seperti tata 

bahasa, kosakata, gaya bahasa, ejaan, dan 

sebagainya. Semakin banyak bacaan 

yang dibaca siswa maka kosakata 

yang dimiliki siswa juga semakin 

banyak dan membantu siswa dalam 

pelajaran menulis, artinya 

penguasaaan kosakata dapat 

bertambah salah satunya dengan cara 

membaca. 

Memahami permasalahan dan 

hasil penelitian sebelumnya, diketahui 

bahwa rendahnya penguasaan 

kosakata merupakan salah satu 

penyebab kesulitan siswa dalam 

keterampilan menulis. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai penguasaan 

kosakata dan kemampuan menulis. 

Peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Hubungan 

Penguasaan Kosakata Bahasa 

Indonesia terhadap Kemampuan 

Menulis Karangan Narasi siswa SMA 

Negari 1 Kolang. 

   

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Sugiyono 

(2012:34) menjelaskan, metode 

kuantitatif meliputi metode survey 

dan eksperimen. Penelitiaan ini 

menggunakan metode survey. Jenis 

penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah penelitian korelasional. 

Penelitian korelasi bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Desain penelitian 

korelasional menggunakan penelitian 

hubungan (bivariat). Penelitian ini 

termasuk penelitian korelasi sebab 

akibat atau biasa disebut penelitian 

pengaruh. Penelitian hubungan, 

relasional/korelasi sederhana/korelasi 

digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel yang 

berbeda dalam waktu yang bersamaan 

(bivariat).  

Desain penelitian hubungan 

ini cukup sederhana, hanya 

mengumpulkan skor dua variabel 

dengan subyek yang sama dan 

kemudian menghitung koefisien 
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korelasinya. Setelah mengetahui arah 

dan kuatnya hubungan antara variabel 

yang diteliti, kemudian peneliti 

menggunakan analisis regresi untuk 

memprediksi seberapa jauh perubahan 

nilai variabel dependen, bila nilai 

variabel independen dimanipulasi atau 

dirubah. 

Penelitian korelasional 

merupakan penelitian kuantitatif. 

Peneliti mengumpulkan data berupa 

angka hasil perolehan tes penguasaan 

kosakata dan kemampuan menulis 

karangan narasi siswa kelas XI di 

SMA Negeri 1 Kolang. Tes 

penguasaan kosakata berupa isian dan 

tes kemampuan menulis karangan 

narasi diberikan dalam bentuk esay. 

Awalnya, peneliti membuat butir soal 

untuk tes penguasaan kosakata dan tes 

menulis karangan berdasarkan 

indikator yang telah ditentukan, 

kemudian peneliti melakukan uji coba 

instrumen di SMA Negeri 1 Kolang. 

Hasil uji coba instrumen diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Butir soal 

yang tidak valid tidak digunakan 

dalam pengambilan data penelitian. 

Setelah itu peneliti melakukan 

penelitian di SMA Negeri 1 Kolang. 

Data yang diperoleh ditabulasi dan 

dianalisis dengan analisis deskriptif 

dan statistik inferensial.  

Subjek penelitian adalah 

seorang yang terlibat dalam penelitian 

dan keberadaannya menjadi sumber 

data penelitian (Musfiqon 2012:97). 

Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa sekolah dasar yang berstatus 

negeri pada kelas 

XI  di SMA Negeri 1 Kolang 

sejumlah 2 Kelas yang berjumlah 90 

siswa. Penelitian dilakukan pada 

bulan April. Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa SMA Negeri 1 

Kolang kelas XI yang berjumlah 45 

siswa.  

Pengumpulan data dalam 

penelitian dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, sumber, dan 

berbagai cara. Teknik pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan 

interview (wawancara), kuesioner 

(angket), observasi (pengamatan), dan 

gabungan dari ketiganya (Sugiyono 

2012:194). Selain ketiga teknik di 

atas, ada juga teknik dokumentasi 

yang berupa data-data yang sudah ada 

sebelumnya dan teknik tes. 

Penelitian ini menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Interview (wawancara) 

Peneliti melakukan wawancara 

dengan guru kelas XI  SMA Negeri 1 

Kolang. Selain wawancara dengan  

guru kelas, wawancara juga dilakukan 

dengan siswa kelas IV di SDN 

tersebut. 

2. Tes 

Tes penguasaan kosakata diberikan 

dalam bentuk isian dan tes 

kemampuan menulis dibuat dalam 

bentuk esay. Soal tes diberikan 

langsung kepada responden untuk 

menjawab pertanyaan yang disajikan, 

dimana hasilnya digunakan untuk 

mengetahui hubungan dan pengaruh 

penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia terhadap kemampuan 

menulis karangan narasi pada siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Kolang. 

 

 

3. Dokumentasi 

Arikunto (2010:274) menuliskan, 

metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 

Dokumentasi digunakan untuk 

mengetahui data SMA. 



20 

Jurnal Penelitian Binalita Sudama                  Volume 4, Nomor 2, Mei 2020 

 

Instrumen penelitian 

digunakan untuk mengukur nilai 

variabel yang diteliti, dengan 

demikian jumlah instrumen yang akan 

digunakan untuk penelitian akan 

tergantung pada jumlah variabel yang 

diteliti. Titik tolak dari penyusunan 

instrumen adalah variabel-variebel 

penelitian yang ditetapkan untuk 

diteliti. Uji coba instrumen dilakukan 

di SMA Negeri 1 Kolang sejumlah 45 

siswa. 

Instrumen Tes Penguasaan 

Kosakata Bahasa Indonesia. Adapun 

langkah-langkah penyusunan 

pertanyaan penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia aktif-produktif 

adalah sebagai berikut:  

(1) Menetapkan indikator penguasaan 

kosakata dan kompetensi siswa yang 

dipergunakan untuk penyusunan 

angket, (2) Menyusun sejumlah 

pertanyaan berdasarkan indikator 

yang telah ditetapkan, (3) Sejumlah 

pertanyaan yang telah disusun 

tersebut diujicobakan.(4) Menguji 

validitas dan reliabilitas instrumen, 

(5) Melakukan seleksi dengan jalan 

menghilangkan item-item yang 

kurang tepat. 

Tes penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia aktif-produktif 

berbentuk subjektif yaitu isian 

singkat. Djiwandono (2011:130) 

menetapkan indikator yang digunakan 

untuk mengetahui penguasaan 

kosakata bahasa Indonesia aktif 

produktif adalah sebagai berikut. 
 

 

 

 

 

Tabel 1.  

Kisi-Kisi Instrumen Tes Penguasaan 

Kosakata Bahasa Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen Tes Menulis 

Karangan Narasi. Penelitian ini 

menggunakan instrumen tes esay 

untuk memberikan penilaian menulis 

karangan. Nurgiyantoro (2014:439) 

memberikan contoh model penilaian 

tiap-tiap unsur menulis cerita dengan 

kemungkinan skor nilai maksimal 

seratus. Nurgiyantoro (2014:441) 

menetapkan aspek yang dinilai 

terhadap menulis karangan adalah  

aspek Isi, Organisasi, Kosakata, 

Pengembangan Bahasa, dan Mekanik. 

Untuk menentukan validitas 

instrumen tes penguasaan kosakata, 

peneliti menggunakan Program 

Microsoft Excel dengan rumus Point-

Biserial karena skor instrumen 

tersebut bersifat dikotomi atau 

diskontinum (1 - 0) sebagai berikut: 

 

 

 

 

Sumber: (Arikunto 2010:326) 
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HASIL PENELITIAN 

1. Hasil Analisis Deskriptif 

Persentase 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap 57 responden didapatkan 

rata-rata penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia siswa 75 dengan standar 

deviasi 14,19 dan rata-rata 

kemampuan menulis karangan narasi 

adalah 71 dengan standar deviasi 

11,26. 

Tabel 2 
Analisis Deskripsi Penguasaan 

Kosakata Bahasa Indonesia dan 

Kemampuan Menulis Karangan 

Narasi 

 

Variabel 
Rata-

Rata 

Standart 

Devias 
N 

Penguasaan 

Kosakata 

Bahasa 

Indonesia 

75 14,19 57 

Menulis 

Karangan 

Narasi 

71 11,26 57 

 

Memahami tabel tersebut 

maka dapat dilihat bahwa rata-rata 

penguasaan kosakata bahasa Indonesia 

dan kemampuan menulis karangan 

narasi siswa di SMA Negeri 1 Kolang 

termasuk kategori baik. 

Data penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia diketahui dengan 

menggunakan tes subjektif berupa soal 

isian sejumlah 25 soal. Setelah 

diadakan tes terhadap 57 siswa 

diperoleh jumlah skor 4252 dengan 

skor tertinggi 96, skor terendah 44, 

rentang skor (R) 53, banyak kelas (K) 

7, dan panjang kelas (P) 8. 

 

 

Tabel 3 

Kriteria Ketuntasan Penguasaan 

Kosakata Bahasa Indonesia 
 

 

Peme 

rolehan 

Nilai 

Freku

ensi 

Persent

ase 

Kateg

ori 

>= 60 51 14,19 Tuntas 

< 60 6 11,26 
Tidak 

Tuntas 

Jumlah 57  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa sebagian besar siswa sudah 

tuntas dalam penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia yaitu sebanyak 51 dari 57 

siswa atau 89%. Siswa yang belum tuntas 

dalam penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia terdapat 6 dari 57 siswa atau 

11%.  

Selain distribusi frekuensi dan 

ketuntasan, analisis deskripsi juga 

menjelaskan kriteria nilai yang 

didapatkan siswa. Kriteria penilaian 

berpedoman pada tabel sebagai 

berikut.  
 

Tabel 4. 

Pedoman Penilaian Penguasaan 

Kosakata dan Kemampuan 

Menulis Karangan Narasi 
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Berdasakan pedoman di atas, 

pemberian kategori untuk setiap 

perolehan nilai dari siswa dijelaskan 

sebagai berikut. 
 

Tabel 5. 

Analisis Deskripsi Persentase 

Penguasaan Kosakata Bahasa 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan hasil perhitungan 

dapat dilihat sebanyak 23 siswa atau 

40,35% dari 57 siswa mendapat nilai 

80 ke atas dengan kategori sangat 

baik.  

Tingkat penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia pada interval 70 – 

79 terdapat 10 siswa atau 17,54% dari 

57 siswa dengan kategori baik. 

Tingkat penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia pada interval 60 – 

69 terdapat 18 siswa atau 31,57% dari 

57 siswa mendapat kategori cukup. 

Tingkat penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia pada interval 50 – 

59 terdapat 3 siswa atau 5,26% dari 

57 siswa mendapat kategori kurang 

dan pada interval 49 ke bawah 

terdapat 3 siswa atau 5,26% dari 57 

siswa mendapat kategori sangat 

kurang. 

 

 

 

PEMBAHASAN 

1. Penguasaan Kosakata Bahasa 

Indonesia (Variabel X) 
Penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia dapat diketahui dengan 

dilakukan tes kosakata. Tes 

penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia dalam penelitian ini terdiri 

dari 25 butir soal. Berdasarkan hasil 

perhitungan dapat dilihat sebanyak 20 

siswa atau 44,44% dari 45 siswa 

mendapat nilai 80 ke atas dengan 

kategori sangat baik. Tingkat 

penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia pada interval 70 – 79 

terdapat 8 siswa atau 17,78% dari 45 

siswa dengan kategori baik. Tingkat 

penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia pada interval 60 – 69 

terdapat 17 siswa atau 37,77% dari 45 

siswa mendapat kategori cukup.  

siswa atau 5,26% dari 57 siswa.  

2. Kemampuan Menulis Karangan  

Narasi (Variabel Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan 

terdapat 25 atau 55,55% mendapat 

nilai 80 ke atas dengan kategori 

sangat baik. Terdapat 12 siswa atau 

26,66% dari 45 siswa yang mendapat 

nilai antara 70 – 79 dengan kategori 

baik. Terdapat 8 atau 17,77% siswa 

memperoleh nilai antara 60 – 69 

dengan kategori cukup.  

Melihat hasil dari analisis 

deskriptif kemampuan menulis 

karangan narasi dapat dikatakan 

bahwa kemampuan menulis siswa 

sudah masuk dalam kategori baik, 

meskipun dalam penerapanya ketika 

siswa diminta untuk menulis sebuah 

karangan, mereka mengeluh diawal 

dengan berbagai macam alasan. 

Namun ketika sudah mulai menulis 
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siswa mulai menikmati proses 

menulisnya. 

3.  Penguasaan Kosakata Bahasa 

Indonesia dengan Kemampuan 

Menulis Karangan Narasi 

Hipotesis pertama dalam 

penelitian ini adalah akan ada 

hubungan positif dan signifikan antara 

penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia dengan kemampuan 

menulis karangan narasi di SMA 

Negeri 1 Kolang. 

Hipotesis kedua dalam 

penelitian ini adalah adanya pengaruh 

signifikan antara penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia terhadap 

kemampuan menulis karangan narasi 

SMA Negeri 1 Kolang. 
 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan 

data penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia dan kemampuan menulis 

karangan narasi, peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan positif dan 

signifikan penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia dengan kemampuan 

menulis karangan narasi sebesar 

0,8817 dengan koefisien determinasi 

78%, artinya kemampuan menulis 

karangan narasi 78% ditentukan oleh 

penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia, dan 22% ditentukan oleh 

faktor lain. 

2. Terdapat pengaruh signifikan 

antara penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia terhadap kemampuan 

menulis karangan narasi sebesar 0,7. 

Artinya, setiap kenaikan satu satuan 

nilai penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia menyebabkan kenaikan 

nilai kemampuan menulis karangan 

narasi sebesar 0,7. 

 

SARAN 
Berdasarkan simpulan pada 

penelitian ini, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut. 

1. Siswa hendaknya memperkaya 

kosakata yang dimiliki, salah satunya 

dengan cara membaca, karena 

penguasaan kosakata yang dimiliki 

berpengaruh terhadap kemampuan 

menulis. 

2. Guru diharapkan untuk 

meningkatkan pengajaran kosakata, 

misalnya dengan banyak membaca 

supaya kemampuan menulis narasi 

siswa menjadi lebih baik, karena 

penguasaan kosakata merupakan salah 

satu indikator kemampuan menulis 

karangan narasi yang baik. 

3. Sekolah sebaiknya memanfaatkan 

sarana perpustakaansecara maksimal 

dengan mengadakan kegiatan “Ayo 

Membaca”, serta menyediakan buku-

buku sesuai usia anak sekolah dasar 

supaya siswa lebih tertarik untuk 

membaca sehingga dapat menambah 

penguasaan kosakata siswa untuk 

meningkatkan keterampilan menulis 

siswa. 
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