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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan  menulis karangan 

narasi pada siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bintan Tahun 

Ajaran 2012/2013 pada aspek membuat  judul, membuat kerangka karangan, 

kohesi dan koherensi antar paragraf, dan kesesuaian isi karangan dengan 

topik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu metode 

penelitian yang mendeskripsikan objek sesuai dengan apa adanya dan 

memperoleh data kedalam bentuk angka atau nilai untuk mengetahui 

kemampuan mengarang siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi dan tes. Kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas X 

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bintan Tahun Ajaran 2012/2013 tergolong 

sedang dengan skor persentase rata-rata 48%.  

Kata Kunci: Kemampuan, Mengarang Narasi 

 

     Abstract  

The purpose of this study was to determine the ability to write a narrative 

essay class X Senior High School 5 Academic Year 2012/2013 to make aspect 



of making title, making outline, cohesion and coherence between paragraphs 

and essays with topics suitability contents. The method used is descriptive 

quantitative research methods that describe the object in accordance related 

and get the data into the form of numbers or values to determine the students 

narrative writing ability. Techniques of data collection are using an 

observation and testing. The ability to write a narrative essay class X Senior 

High School 5 Bintan Academic Year 2012/2013 were moderate with an 

everage percentage score of 48%. 

 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Berbagai usaha untuk dilakukan untuk membina dan mengembangkan 

bahasa benar-benar agar sesuai dengan fungsinya. Salah satunya yaitu melalui 

kegiatan menulis. Menulis kadang-kadang menjadi hal yang sukar bagi siswa. 

Sehingga masih banyak dijumpai kesalahan akibat kesulitan yang dialami 

siswa tersebut, selain ketidakmampuan menentukan topik, membuat judul,  

menyesuaikan isi dengan topik karangan, mengembangkan paragraf,  

membuat  kerangka  karangan,  kohesi dan koherensi    antar    paragraf, 

menentukan kalimat utama dan penjelas, dan menentukan pilihan kata (diksi) 

yang tepat, siswa juga menglami 1kesulitan antara lain sukar memulainya, 

mengakhiri, memilih kata yang tepat dan menghubung-hubungkan peristiwa 

yang akan dibicarakan. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu 

metode penelitian yang mendeskripsikan objek sesuai dengan apa adanya dan 

memperoleh data kedalam bentuk angka atau nilai untuk mengetahui 

kemampuan mengarang siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi dan tes. Untuk menentukan ketuntasan belajar siswa 

(individual) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 



   
 

  
      

Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan individual) jika 

proporsi jawaban ≥60%. Sedangkan untuk mengetahui nilai rata-rata 

kemampuan siswa terhadap pembelajaran dapat dihitung menggunakan 

persamaan: 

  
  

  
 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh data sebagai 

berikut: 

 

TABEL TINGKAT  PENGUASAAN SISWA 

Tingkat 

penguasaan 

Kriteria Jumlah 

siswa 

Persentase Rata-

rata skor 

>80% Sangat tinggi 5 15%  

 

48% 
60-79% Tinggi 6 18% 

40-59% Sedang 8 24% 

20-39% Rendah 10 31% 

<20% Sangat rendah 4 12% 

Jumlah  33 100% 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat rata-rata skor penguasaan 

menulis karangan narasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 5 

Bintan yaitu 48%. Artinya, tingkat penguasaan siswa memperoleh nilai 

dengan persentase 40-59%, termasuk kategori sedang, dengan demikian 

tingkat penguasaan menulis karangan narasi siswa kelas X Sekolah Menengah 

Atas Negeri 5 Bintan dapat dikategorikan berkemampuan sedang. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X 

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bintan mengarang narasai dinilai dari aspek 

membuat judul, membuat kerangka karangan, kohesi dan koherensi antar 

paragraf, dan menyesuaikan isi karangan dengan topik tergolong sedang. 

 



Hal ini dilihat melalui rata-rata yang diperoleh siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 5 Bintan adalah 48%, yaitu berada pada kategori 

sedang (40-59%). Dilihat dari segi persentase, siswa memperoleh nilai pada 

kategori sangat tinggi 5 orang atau 15%, kategori tinggi 6 orang atau 18% , 

kategori sedang 8 orang atau 24%, kategori rendah 10 orang atau 31%, dan 

sisanya kategori sangat rendah 4 orang atau 12%. 

Adapun rincian nilai rata-rata kemampuan siswa kelas X Sekolah Menengah 

Atas Negeri 5 Bintan mengarang narasi secara khusus adalah sebagai berikut: 

a) Nilai rata-rata pada aspek membuat judul termasuk pada kategori kurang 

baik , yaitu 1,606; 

b) Nilai rata-rata pada aspek membuat kerangka karangan termasuk pada 

kategori kurang baik, yaitu 1,787; 

c) Nilai rata-rata pada aspek kohesi dan koherensi antar paragraf termasuk 

pada kategori sangat tidak baik, yaitu 0,878; 

d) Nilai rata-rata pada aspek menyesuaikan isi karangan dengan topik 

termasuk pada kategori kurang baik, yaitu 1,484; 

Kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 5 Bintan sudah dapat dikatakan mendekati nilai yang 

diharapkan, akan tetapi belum mencapai nilai maksimal. Oleh karena itu perlu 

ditingkatkan lagi pembelajaran menulis bagi siswa. Adapun peningkatan 

pembelajaran menulis dapat dilakukan dengan cara antara lain: 

a) Meningkatkan minat baca guna memperluas kosakata siswa 

b) Menguasai aturan-aturan dalam menulis termasuk hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam menulis seperti menentukan judul, menyusun kerangka 

karangan, membangun kohesi dan koherensi antar paragraf serta 

menyesuaikan isi karangan dengan tema yang telah dibuat atau ditentukan. 

c) Memilih metode pembelajaran menulis yang sesuai  

d) Menggunakan media dalam pembelajaran menulis. 

 

  Penelitian tentang kemampuan mengarang atau menulis sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti lainnya, baik itu kemampuan  menulis karangan narasi, 

deskripsi, dan yang lainnya. Berikut adalah penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti : 

1) Ismail, 2002. Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siswa kelas VII 

Sekolah Menengah pertama Islam Terpadu Al madinah Tanjungpinang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis karangan narasi 

siswa kelas VII SMPIT Al Madinah Tanjungpinang tergolong cukup baik. 



Dilihat dari segi persentase, siswa memperoleh nilai pada kategori sangat baik 

3 orang atau 6%, kategori baik 12 orang atau 26%, kategori cukup 23 orang 

atau 49%, kategori kurang 8 orang atau 17% dan sisanya 1 orang atau 2%, 

sangat kurang. Adapun skor rata-rata yang diperoleh mereka adalah 60.851 

dan dibulatkan menjadi 61. 

2) Ramidiarti, 2012. Analisis Karangan Narasi Siswa kelas VIII SMP Negeri 

2 Tanjungpinang.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam karangan narasi siswa banyak 

terdapat kesalahan, terutama pada teknik penulisan judul yang tepat, 

pengembangan paragraf, sedangkan pada topik dan bentuk karangan terdapat 

sebagian kecil kesalahan. 

 

3) Muliadi, 2007. Kemampuan Mengembangkan Karangan Narasi 

Berdasarkan Teks Wawancara Oleh Siswa Kelas 1 SMPN 1 Kecamtan 

Seunagan Kabupaten Nagan Raya. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kemampuanmengembangkan 

karangan narasi berdasarkan teks wawancara oleh siswa kelas I SMPN 1 

Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tergolong kurang. Dilihat dari 

segi persentase, siswa memperoleh nilai pada kategori sangat baik tidak ada,  

kategori baik 6 orang atau 12,5%, kategori cukup 10 orang atau 20,8%, 

kategori kurang 7 orang atau 14,5% dan sisanya 25 orang atau 52,0% sangat 

kurang. Adapun skor rata-rata yang diperoleh mereka adalah 45,39 dan 

dibulatkan menjadi 45.  
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