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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis karangan narasi siswa 

kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2013. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sampel 

sebanyak 46 siswa yang dipilih secara acak dari 8 kelas dengan jumlah populasi sebanyak 

307 siswa. Untuk dapat memperoleh data dari kemampuan menulis karangan narasi siswa 

peneliti menggunakan teknik yaitu tes. Hasil simpulan penelitian kemampuan menulis 

karangan narasi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang 

dikategorikan cukup dengan perolehan skor rata-rata kelas 64. 

Kata Kunci: Kemampuan Menulis, Karangan Narasi 

 

Abstract 

This research aims to know the capability of writing a narrative essay grade VII Junior 

High School 2 Tanjungpinang, academic year 2012/2013. This research uses descriptive 

quantitative methods using samples. As many as 46 students are chosen at random from 8 

classes, with a total population of 307 students. To be able to get data from the narrative 

essay writing ability of students, researchers using the technique of test. The conclusion of 

the narrative essay writing ability research grade VII Junior High School 2 Tanjungpinang 

is considered enough with the acquisition of an average score of each class is 64. 

Keywords: Writing Ability, Narrative Essay 

1. Pendahuluan  

Pembelajaran bahasa Indonesia sering dianggap mudah untuk dipelajari, apabila hal ini 

terus menjadi pola pikir siswa maka tidak mengherankan jika beberapa tahun mendatang 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan semakin sulit untuk ditemukan. 

Ditambah lagi dengan persoalan bahasa baru seperti bahasa gaul, bahasa asing yang saat 

ini sering diselipkan diantara bahasa Indonesia. 

     Tingkat kesulitan pada pembelajaran bahasa Indonesia dianggap tidak menjadi 

kekhawatiran yang perlu untuk dipikirkan. Hal ini sedikit berbeda dengan pembelajaran 

yang menyangkut ilmu eksakta seperti, Fisika, Matematika, dan lainnya yang justru 

dianggap memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Tetapi pada akhirnya nilai yang 

didapatkan oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia tidaklah lebih baik dari pada 

pembelajaran yang menyangkut ilmu eksakta. 

      Menurut Lamuddin Finoza (2010: 240-253), jenis tulisan dapat digolongkan menjadi 

beberapa jenis yaitu, (1) karangan deskripsi merupakan karangan yang lebih menonjolkan 

aspek pelukisan sebuah benda sebagaimana adanya, (2) karangan narasi adalah suatu 

bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-tanduk 

perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa sacara kronologis atau yang berlangsung dalam 

kesatuan waktu, (3) karangan eksposisi yang merupakan wacana yang bertujuan untuk 

memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu, (4) karangan 

argumentasi yang merupakan karangan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar 
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menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu, (5) karangan 

persuasi yang merupakan karangan yang bertujuan untuk membuat pembaca percaya, 

yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu 

pendirian umum, suatu pendapat atau gagasan ataupun perasaan seseorang. 

     Menulis karangan merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan yang terdapat 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia disekolah. Dalam kegiatan menulis banyak siswa 

tidak mampu untuk menentukan topik, menyusun kerangka karangan, membangun 

koherensi dan pengembangan paragraf, menentukan kalimat utama dalam paragraf, serta 

menyesuaikan keselarasan isi dengan topik. 

     Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Tanjungpinang Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

2. Metode Penelitian 

 

      Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Tanjungpinang yang terletak di jalan Kuantan 

No.9 Tanjungpinang dan di kediaman peneliti. Penelitian ini dilakukan dari bulan April 

sampai dengan bulan Mei 2013. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan 

pendapat Arikunto (2006: 134) yang mengungkapkan, apabila subjek kurang dari 100, 

lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya jika jumlah subjeknya banyak dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau 

tergantung kepada kemampuan peneliti. Berdasarkan pendapat di atas penelitian ini 

mengambil sampel secara acak sebanyak 15% dari keseluruhan populasi yang ada yaitu 

sebanyak 46 siswa. 

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2012: 8) metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penelitian ini akan menggunakan metode 

tes dalam mengumpulkan data.  

      Menurut Endang (2012: 25), tes merupakan metode pengumpulan data penelitian yang 

berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang. Tes dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan yang memiliki respon atau jawaban benar atau salah. Jawaban benar akan 

mendapat skor dan jawaban dan jawaban salah tidak mendapat skor. Dengan demikian, 

hasil pengukuran dengan menggunakan tes termasuk kategori data kuantitatif. Siswa akan 

diberikan tes tertulis berupa uji kemampuan membuat karangan narasi.  

     Teknik analisis data dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam 

menulis karangan narasi. Berikut merupakan langkah untuk mengolah data: 

1) Setelah hasil pengamatan didapat maka akan diadakan tes menulis karangan narasi 

guna mengetahui tentang kemampuan menulis karangan narasi siswa.  

2) Mengidentifikasi judul, kerangka karangan, kesatuan, koherensi dan pengembangan 

paragraf, kalimat utama dalam paragraf, serta keselarasan isi dengan topik dalam 

tulisan siswa.   

3) Peneliti memberikan skor atau penilaian terhadap hasil menulis karangan narasi siswa 

yang diteliti. Hal ini berguna untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis 

karangan serta untuk mengetahui kesalahan yang paling banyak ditemukan dalam hasil 

karangan siswa. 



Untuk memperoleh nilai kemampuan menulis karangan narasi siswa, peneliti 

menggunakan rumus menurut Sumarna (2009: 9), yaitu: 

                     Jumlah Skor Perolehan 

Nilai = ------------------------------- x Bobot (100) 

                Skor Maksimum  

 

Dari uraian di atas dapat diketahui siswa belum tuntas belajar atau yang sudah tuntas 

belajar secara individu. Sedangkan penjumlahan untuk mencari jumlah rata-rata yang 

didapatkan oleh siswa peneliti menggunakan rumus rata-rata. Menurut Husnaini dan 

Purnomo (2006: 89), rata-rata untuk data kuantitatif yang terdapat dalam sebuah 

sampel atau populasi yang dihitung dengan rumus: 

x =  ∑ xi 

               ∑ ni 

 

Keterangan: 

x  = rata-rata x. 

∑ xi = jumlah seluruh nilai xi.  

∑ ni   = jumlah anggota sampel. 

 

4) Hasil analisis dari keseluruhan data yang didapat akan memberikan simpulan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

      Untuk memperoleh data kemampuan menulis karangan narasi siswa, makan dilakukan 

uji tes kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tanjungpinang dalam menulis karangan 

narasi. Penilaian karangan narasi siswa berdasarkan aspek: (1) membuat judul, (2) 

menyusun kerangka karangan, (3) kesatuan, koherensi, dan pengembangan paragraf, (4) 

menentukan kalimat utama dalam paragraf, (5) keselarasan isi dengan topik, dan (6) bentuk 

karangan.  Setelah proses tahapan tes dilaksanakan, diperoleh data penilaian kemampuan 

menulis karangan narasi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tanjungpinang.  

     Pada aspek membuat judul, dari 46 siswa yang mengikuti tes, yang berhasil 

memperoleh penilaian dengan skor 4 sebanyak 26 siswa. Sebanyak 15 siswa yang 

memperoleh skor 3, dan sebanyak 5 siswa yang memperoleh skor 2. Nilai rata-rata yang 

diperoleh oleh siswa pada aspek menentukan judul adalah 3,45 pada kategori cukup baik. 

      Pada aspek menyusun kerangka karngan, dari 46 siswa yang mengikuti tes, yang 

berhasil memperoleh penilaian dengan skor 4 sebanyak 17 siswa. Sebanyak 22 siswa yang 

memperoleh skor 3, dan sebanyak 7 siswa yang memperoleh skor 2. Nilai rata-rata yang 

diperoleh oleh siswa adalah 3,21 pada kategori cukup baik. 

     Pada aspek kesatuan, koherensi, dan pengembangan paragraf, dari dari 46 siswa yang 

mengikuti tes, yang berhasil memperoleh penilaian dengan skor 4 sebanyak 3 siswa. 

Sebanyak 17 siswa yang memperoleh skor 3, sebanyak 15 siswa yang memperoleh skor 2, 

dan 11 siswa memperoleh skor 1. Nilai rata-rata yang diperoleh oleh siswa pada aspek 

kesatuan, koherensi, dan pengembangan paragraf adalah 2,26 pada kategori kurang baik. 

     Pada aspek menentukan kalimat utama dalam paragraf, dari sampel sebanyak 46 siswa 

yang mengikuti tes, 1 siswa berhasil memperoleh skor 4. Sebanyak 13 siswa yang 

memperoleh skor 3, 16 siswa yang memperoleh skor 2, dan 16 siswa memperoleh skor 1. 



Nilai rata-rata yang diperoleh oleh siswa pada aspek menentukan kalimat utama dalam 

paragraf adalah 1,97 pada kategori kurang baik. 

     Pada aspek keselarasan isi dengan topik, dari sampel sebanyak 46 siswa yang mengikuti 

tes, 1 siswa berhasil memperoleh skor 4. Sebanyak 30 siswa memperoleh skor 3, sebanyak 

6 siswa memperoleh skor 2, dan 9 siswa memperoleh skor 1. Nilai rata-rata yang diperoleh 

oleh siswa pada aspek keselarasan isi dengan topik adalah 2,5 pada kategori kurang baik. 

     Pada aspek bentuk karangan, dari 46 siswa yang mengikuti tes, yang berhasil 

memperoleh penilaian dengan skor 4 sebanyak 1 siswa. 12 siswa memperoleh skor 3, 

sebanyak 17 siswa yang memperoleh skor 2, dan 16 siswa mendapatkan skor 1. Jadi, nilai 

rata-rata yang diperoleh oleh siswa pada aspek bentuk karangan adalah 1,95 pada kategori 

kurang baik. 

     Berdasarkan dari keseluruhan aspek yang menjadi penilaian pada karangan narasi siswa 

kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang, diperoleh nilai rata-rata 64 

pada kategori cukup. Berikut merupakan penyajian tabel pencapaian kemampuan menulis 

karangan narasi siswa: 

 

 

Pencapaian Kemampuan Menulis Karangan Narasi   

  

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran (dari 

skala interval) 

 

Kualifikasi 

(dikonvensi menjadi 

ordinal) 

Tingkat 

Keberhasilan 

Pembelajaran 

Jumlah Siswa 

>80  A = Sangat  Baik Berhasil  5 

66 – 80  B = Baik Berhasil  20 

56 – 65  C = Cukup Tidak Berhasil  9 

<56  D = Kurang Tidak Berhasil  12 

Jumlah Siswa  46 

 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Tanjungpinang Tahun Ajaran 2012/2013 setelah dilakukan penelitian, diperoleh 

nilai rata-rata 64 pada kategori cukup. Sebanyak 5 siswa memperoleh pencapaian nilai >80 

dengan kualifikasi sangat baik, 20 siswa memperoleh pencapaian nilai 66 – 80 dengan  

kualifikasi baik, 9 siswa memperoleh pencapaian nilai 56 – 65 dengan kualifikasi cukup, 

dan 12 siswa memperoleh pencapaian nilai <56 dengan kualifikasi kurang.  

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar guru dapat mengemas proses 

pembelajaran dengan menyenangkan dan lebih efektif dalam pencapaian hasil, khususnya 

dalam kegiatan menulis karangan, serta adanya penelitian lanjutan untuk melihat ada 

tidaknya peningkatan kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang.    
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