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Abstrak 

 Masih rendahnya kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi menjadi hal 

yang harus diperhatikan mengingat bahwa menulis karangan narasi adalah salah satu jenis 

karangan yang mampu membuat seseorang menjadi seorang penulis. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan teknik penelitian analisis 

data. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 

Bintan sebanyak empat kelas yang berjumlah 93 siswa. Perolehan nilai rata-rata sekolah 

dalam menulis karangan narasi adalah 67,6% termasuk klasifikasi kurang baik. 

Kata Kunci: Kemampuan menulis, karangan narasi  

Abstract 

 The low ability students in writing a narrative essay to be aware of recall that 

writing narrative essay is one type of essay that can make a person become a writer. This 

study uses quantitative and descriptive study using data analysis techniques. The 

population in this study were students of class X Public High Schools 3 Bintan four 

classes totaling 93 students. Samples taken in this study is the full sample, as many as 93 

students. scores 67.6% is classified as poor. 

 

Keywords: Ability writing, narrative essay. 

1. Pendahuluan 

 Menulis merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Saat menulis memberikan dampak ganda yang luar biasa. 

Sadar maupun tidak, saat menulis siswa sudah melakukan kegiatan berbahasa lainnya. 

Kegiatan menulis menciptakan lebih dari satu tujuan. 

Menulis karangan merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan yang terdapat 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia disekolah. Berdasarkan pengalaman peneliti  saat 

melaksanakan praktik kerja lapangan bahwa dalam kegiatan menulis banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam menulis, yaitu siswa tidak mampu untuk menentukan topik, 

membuat judul, membuat  kerangka karangan, membangun koherensi antara paragraf, 

menempatkan kalimat utama dan kalimat penjelas paragraf. Karangan narasi adalah 

karangan yang menceritakan tentang kehidupan manusia baik kehidupan nyata maupun 

berdasarkan imajinasi. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan menulis 

karangan narasi pada siswa kelas X SMA Negeri 3 Bintan. Referensi yang diambil pada 

penelitian ini yaitu: Maryanti (2012) “Kemampuan menulis narasi menggunakan media 

gambar pada siswa kelas VII SMP Negeri 8 Tanjungpinang”, Maulana Malik Ibrahim 



 
 

(2012) “Analisis kesalahan tanda baca dalam karangan narasi siswa kelas VII SMP Pelita 

Nusantara Tanjunpinang”.    

2. Metode Penelitian 

 

Jenis penelitian di dalam skripsi ini adalah penelitian tindakan kelas, pada bulan 

Mei 2013 di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013, 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010:173). Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 3 Bintan sebanyak 93 siswa. 

Metode ini digunakan untuk memecahakan masalah dan menjawab permasalahan yang 

dihadapi sekarang. Metode ini menempuh langkah-langkah pengumpulan, analisis data, 

membuat kesimpulan, dan laporan dengan tujuan utama membuat gambaran tentang suatu 

keadaan secara objektif dalam suatu deskriftif situasi. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Berdasarkan hasil tes kemahiran menulis pantun, dapat dilihat dari hasil tes yang 

diberikan kepada siswa yaitu dengan hasil 1 orang siswa memperoleh nilai pencapaian 

pembelajaran 90-100 termasuk klasifikasi sangat baik dalam menulis karangan narasi. 25 

orang siswa memperoleh nilai pencapaian pembelajaran 72-89 termasuk klasifikasi cukup 

baik dalam menulis karangan narasi. 58 orang siswa memperoleh nilai pencapaian 

pembelajaran 57-71 termasuk kalsifikasi kurang baik dalam menulis karangan narasi. 9 

orang siswa memperoleh nilai pencapaian pembelajaran 34-56 termasuk klasifikasi sangat 

tidak baik dalam menulis karangan narasi. Adapun nilai rata-rata yang diperoleh dari 93 

siswa 67,6%, termasuk kategori klasifikasi kurang baik. 

1. Kemampuan Membuat Judul Karangan Narasi 

Kategori kurang baik: 

“Pengalaman yang takterlupakan semasa SD” (Karangan: Nuryah) 
“Pengalaman Yang Tak Terlupakan”( Karangan: Sri Suqiarti) 

Penerapan yang benar: 

“Rebus Belinjo Jadi Bolos Sekolah” 

“Pirasat Ku Sudah Mengatakannya” 

 

2. Kemampuan Menentukan Topik Karangan Narasi 

Kategori kurang baik: 

“Perjuangan hidup agar ku bisa menjadi lebih baik” (Karangan: Affandy Azis) 

“Melawan dan menyusahkan orang tua” (Karangan: Kirey Dyananda) 

 

Penerapan yang benar: 

“Masa lalu ku” 

“ Kepergian Ibu” 

 

3. Kemampuan Membuat Kerangka Karangan Narasi 

Kategori sangat tidak baik: 

Topik: - - - 

Pendahuluan: - - - 

Isi:- - - 

Penutup:- - - 

“Aku dahulunya sekolah di SMP N 6 Bintan di mana di waktu itu yang sangat 

membahagiakan aku, aku di SMP sangat banyak sahabat yang menyayangiku, saat 

aku susah dan senang dan mempunyai keluarga yang lengkap yang penuh 

kebahagian. Sejak SMP aku pergi sekolah menggunakan motor, aku sangat 



 
 

bahagia ketika masih SMP orang tua aku membelikan aku motor yang cukup 

sederhan tapi aku sangat nyaman menggunakan dan membawa motornya. Ketika 

itu aku sudah duduk dikelas dua. ” (Erra Astiana) 

 

Penerapan yang benar: 

“Topik: Akibat kecerobohan 

Pendahuluan: Aku dahulu sekolah di SMP 6 Bintan 

Isi: Sejak SMP aku pergi kesekolah menggunakan motor. Suatu hari aku 

mengalami kecelakaan akibat aku mengendarai maor dengan bermain 

handphon. 

Penutup: aku menyesali semuanya dan berjanji tidak main handphon saat 

mengendarai motor.” 

 

4. Kemampuan Membangun Koherensi pada Karangan Narasi  

Kategori sangat tidak baik: 

Kepantai Kawal 

“Sesudah ganti baju kami pun langsung menuju pantai untuk berenang,happy-

happy, sewaktu kami berenang kamimembuat permainan, yaitu permainan 

mengadu napas yang paling panjang dan lomba berenang. 

Siapa yang menag akan mendapat hadiah tetapi kalau kalah mendapat hukuman 

yaitu neraktir minum. 

Hari pun semakin sore kamipun menyudahi acara happy-happy kami dan kamipun 

ke wc lagi untuk ganti baju salin” (Rida Saputra) 

Penerapan yang benar: 

“Setelahah ganti baju kami pun langsung menuju pantai untuk berenang dan 

happy-happy, sewaktu kami berenang kami membuat permainan, yaitu permainan 

mengadu napas yang paling panjang dan lomba berenang. Siapa yang menag akan 

mendapat hadiah tetapi bagi yang kalah mendapat hukuman yaitu mentraktir 

minum.” 

Hari pun semakin sore kami pun menyudahi acara happy-happy kami dan kami 

pun pergi ke wc lagi untuk ganti baju salin, dan bersiap-siap untuk pulang karena 

hari sudah sore, setelah semuanya selesai kami pun langsung bergegas untuk pulang 

kerumah masing-masing, aku sangat bahagia rasanya hari ini.” 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

  Kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 

Negeri 3 Bintan belum maksimal, siswa masih banyak harus belajar menulis dan 

membudayakan menulis sebagai suatu kebiasaan. Disekolah siswa harus mendapatkan 

pembelajaran yang lebih khusus, jika siswa menganggap menulis adalah suatu kebiasaan  

di kehidupannya maka mudah untuk siswa menjadi seorang penulis yang terlatih. 

a. Menanamkan rasa suka dan rasa bangga terhadap suatu karya tulisan. Jika siswa 

merasa bangga akan suatu karya tulisan, maka siswa mudah untuk membuatkan 

sebuah karya agar karyanyapun di hargai khalayak ramai 

 

b. Membudayakan dan membiasakan menulis dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Jika siswa merasa terbiasa dalam menulis khususnya menulis karangan narasi, 



 
 

maka akan mempermudah siswa untuk menjadi seorang penulis, karya sastra yang 

di buat seperti cerpen, drama, dan novel. 

 

c. Gunakanlah metode yang bervariasi bagi guru yang mengajarkan membuat 

karangan, seperti metode kolaborasi ataupun metode yang lainnya agar siswa lebih 

menarik dan semangat dalam belajar membuat karangan. 

 

d. Minat dan kebiasaan siswa terhadap menulis harus ditanamkan dari sejak dini agar 

siswa mencintai dan merasa terbiasa dalam menulis karangan, terutama dalam 

menulis karangan narasi. 
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