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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemahiran rata-rata menulis karangan narasi 

siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bintan tahun ajaran 2012/2013 

Pengumpulan data untuk kemahiran menulis karangan narasi siswa menggunakan tes. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu analisis yang 

ditujukan atau disajikan dalam bentuk statistik.Hasil analisis kemahiran menulis karangan 

narasi menunjukkan bahwa sebanyak 9 orang siswa mampu memperoleh pencapaian 

pembelajaran ≥ 85% dengan kualifikasi sangat baik, 20 orang diantaranya memperoleh 

pencapaian pembelajaran ≥ 65% dengan kualifikasi baik, 7 orang siswa memperoleh 

pencapaian pembelajaran ≥ 55% dalam kualifikasi cukup dan 8 orang siswa memperoleh 

pencapaian pembelajaran ≥ 0% dengan kualifikasi kurang. Berdasarkan skor yang ada 

dapat ditentukan skor rata-rata siswa dalam menulis karangan narasi yaitu 70,05% dengan 

kualifikasi baik dan tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil.  

Kata Kunci: Kemahiran Menulis, Karangan Narasi 

Abstract 

This research aims to determine the average proficiency narrative essay writing class VII 

Junior High School 2 Bintan school year 2012/2013 data collection for narrative essay 

writing skills of students using the test. Data analysis was performed using the quantitative 

method of analysis presented in the form intended or statistic. The results of narrative 

essay writing skills analysis showed that as many as 9, the students were able to gain the 

learning achievement of ≥ 85% with excellent qualifications, 20 of them acquire the 

learning achievement of ≥ 65% with good qualifications, 7 students gain the learning 

achievement of ≥ 55% in qualified enough and 8 students gain the learning achievement of 

≥ 0% with less qualification. Based on the score, it can be determined the average score of 

students in writing a narrative essay that is 70.05% with good qualifications and successful 

learning success rate.   

 

Keywords: Proficiency Writing, Narrative essay 

1. Pendahuluan 

 

 Menulis karangan merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan yang terdapat 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Menurut Tarigan (2008: 22) menulis 



adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik 

itu. Menulis menurut Akhadiah, dkk (2003: 2) adalah kemampuan  kompleks, yang 

menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Dengan menulis, penulis terus 

terdorong untuk selalu aktif dalam belajar khususnya pembelajaran dalam menulis. 

Dalam kegiatan menulis terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, hal ini bertujuan 

agar kegiatan menulis dalam bentuk karangan dapat berjalan lancer dan memiliki hasil 

yang memuaskan.  

 Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan menulis diantaranya 

menentukan topik yang kemudian diikuti dengan menentukan judul karangan, menyusun 

kerangka karangan, memperhatikan kesatuan, koherensi dan pengembangan paragraf, 

menentukan kalimat utama dalam paragraf, menyesuaikan keselarasan isi dengan topik, 

dan menentukan jenis karangan. 

 Dalam kegiatan menulis banyak siswa tidak mampu untuk menentukan topik, 

membuat judul karangan, menyusun kerangka karangan, membangun koherensi dan 

pengembangan paragraf, menentukan kalimat utama dalam paragraf, keselarasan isi 

dengan topik, dan menentukan jenis karangan. 

  Penelitian ini mencoba mengukur kemahiran menulis siswa melalui “Kemahiran 

Menulis karangan narasi Siswa Kelas VII SMPN 2 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

Adapun tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat kemahiran menulis siswa 

kelas VII SMPN 2 Bintan Tahun Ajaran 2012/2013 melalui mengembangkan teks 

wawancara menjadi karangan narasi. 

 Di dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian tersebut bersumber dari penelitan mahasiswa UMRAH FKIP. 

Pertama penelitian dari Wita Sari Octarina dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang: Kemampuan Menulis Karangan 

Narasi Berdasarkan Pengalaman Pribadi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 7 Tanjungpinang. Kedua penelitian dari Maryanti dari Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji: Kemampuan Menulis Karangan Narasi 

Menggunakan Media Gambar Pada Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 

8 Tanjungpinang. Ketiga penelitan dari Dedy Mashudi dari Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji: Kemampuan Menulis karangan Narasi 

Pada Aspek Kesatuan Paragraf, Koherensi, Dan Pengembangan Paragraf Siswa Kelas XI 

Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang.  

 Dari ketiga penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu 

menggunakan teknik tes, menggunakan aspek menulis khususnya kemahiran menulis 

mengangkat bentuk karangan narasi, dan menjadikan siswa objek penelitian. Kemudian 

perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu tempat penelitian, pola penelitian, dan 

metode penelitian. 

 

2. Metode Penelitian 

 

 Jenis penelitian ini ialah kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Metode Deskriptif Kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena berdasarkan kondisi empiris 

melalui angka-angka yang diformat dalam bentuk mean, media, atau mode (Musfiqon, 

2012: 175).  

 Dalam setiap penelitian pasti ada teknik utama yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tes bentuk uraian. Tes 

adalah untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang diteliti, 

digunakan tes (Arikunto, 2010: 266). 



 Teknik analisis data adalah data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis 

dengan menggunakan statistik Inferensial. Jadi, dengan teknik statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 

2009: 148). Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah memberikan skor 

kepada item-item yang menjadi aspek penilaian, membuat rekapitulasi nilai kemahiran 

menulis karangan narasi peserta didik, Menghitung persentase nilai kemahiran menulis 

karangan siswa dengan rumus Depdiknas dalam perangkat pembelajaran bahasa 

Indonesia kelas VII SMPN 2 Bintan. 

Skor = Pemerolehan Skor  X 100 
   Skor maksimum 

 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Bintan yang dimulai pada bulan Maret 2013 

sampai dengan bulan Juni 2013. Kegiatan penelitian dilaksanakan terhitung mulai dari 

pengajuan judul penelitian sampai dengan pembuatan hasil penelitian. Populasi adalah 

kelompok besar yang menjadi objek penelitian (Musfiqon, 2012: 89). Penetapan sampel 

pada penelitian ini didasarkan pada pendapat Arikunto (2006: 134) apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 

% atau lebih tergantung dari kemampuan peneliti, sempit luasnya wilayah pengamatan 

dari setiap subjek, dan besar kecilnya resiko peneliti. Berdasarkan teori Arikunto (2006: 

134) besarnya populasi adalah 177 dan peneliti memilih 25% dari populsi. Maka 

besarnya sampel adalah: 

25/100  x 177 = 44,25 

Jumlah sampel dari populasi 177 orang yakni 44 orang.. Untuk mengambil sampel 

peneliti menggunakan teknik proporsional random sampling (Arikunto, 2010: 177). 

Sedangkan untuk nilai rata-rata kelas (mean) menggunakan rumus menurut Hariyadi 

(2009: 45) sebagai berikut: 

Mx = ∑X 

                  N            

Keterangan:  

MX = Mean yang kita cari 

 ∑X = Jumlah skor yang ada 

N = Number of cases (banyaknya skor) 

Jumlah semua nilai yang diperoleh siswa 3082,1 % 

Jumlah banyaknya siswa 44 orang siswa 

Mx = ∑X 

                  N       

Mx = 3082,1 % 

            44       

Mx = 70.05 % 

  Maka kemahiran rata-rata yang diperoleh siswa kelas VII SMPN 2 Bintan 

70,05 %. Jadi, kemahiran menulis narasi masuk dalam kualifikasi baik. Dengan kata lain, 

siswa kelas VII SMPN 2 Bintan mampu menulis narasi dengan baik.  

3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  



 Adapun daftar skor dari seluruh siswa mengenai kemahiran menulis karangan 

narasi adalah sebagai berikut: 9 orang siswa memperoleh nilai dengan persentase 

pencapaian pembelajaran 85-100 % yang termasuk kategori sangat baik. 20 orang siswa 

memperoleh nilai dengan persentase pencapaian pembelajaran 65-84 % yang termasuk 

kategori baik.7  orang siswa memperoleh nilai dengan persentase pencapaian 

pembelajaran 55-64 % yang termasuk kategori cukup. 8 orang siswa memperoleh nilai 

dengan persentase pencapaian pembelajaran 0-54 % yang termasuk kategori kurang. 

 

Pencapaian Kemahiran Menulis Karangan Narasi  

Pencapaian 

Tujuan 

Pembelajaran 

Kualifikasi Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

Jumlah 

Siswa 

85-100 % Sangat Baik berhasil 9 

65-84 % Baik berhasil 20 

55-64 % Cukup Tidak berhasil 7 

0-54 % Kurang Tidak berhasil 8 

Jumlah Siswa 44 

Jadi skor rata-rata dari seluruh siswa dalam menulis karangan narasi adalah 

70,05 % dengan kualifikasi baik. 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

     Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: Kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 2012/2013, mampu menulis 

karangan narasi dengan tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan rata-rata siswa mampu menulis karangan 

narasi dengan persentasi ketercapaian 70,05% dengan pencapaian keberhasilan baik. Hal 

ini tidak sesuai dengan hipotesis awal peneliti ungkapkan, bahwasannya hipotesis yang 

peneliti ajukan yakni menyatakan bahwa Kemahiran Menulis Karagan Narasi Siswa 

Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 

tergolong kurang baik. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukakan dapat 

dikatakan bahwa hipotesis dinyatakan ditolak.  

    Saran yang dapat peneliti berikan yakni bagi guru sebaiknya lebih memfokuskan 

pembelajaran mengenai menulis karangan narasi dengan menggunakan beberapa 

alternatif dan metode, agar siswa lebih mudah memahami dan termotivasi 

mempelajarinya. Sebaliknya untuk siswa, agar siswa memahami karangan narasi 

terutama pada ciri-ciri karangan narasi itu sendiri. Oleh karena itu, siswa perlu 

mendapatkan pembelajaran yang intensif dalam pembelajaran menulis karangan narasi.  
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