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Kemampuan Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Pada Siswa Kelas VIII               

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 Oleh Irma 

Ervianna. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pembimbing I: Drs. H. 

Said Barakbah Ali, M.M. Pembimbing II: Muhammad Candra, S.Pd., M.Ed. 

Irmaervianna@yahoo.co.id. 

Abstrak  

Penelitian ini untuk mengetahui kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu 

pada Siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 

2012/2013 pada semester ganjil. Alasan mengambil judul tersebut karena ketika peneliti 

melakukan praktek kerja lapangan (PKL) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan, 

peneliti menugaskan siswa untuk mendata urutan melakukan sesuatu yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Namun beberapa siswa saja masih cukup mampu untuk mendata urutan 

melakukan sesuatu tapi sebagian besar siswa tersebut masih binggung dan ragu dalam 

mengurutkan petunjuk melakukan sesuatu. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi 

kuantitatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi dan 

tes. Peneliti untuk mengukur kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu pada Kelas 

VIII menggunakan rubrik penilaian, selanjutnya datanya diolah dengan menggunakan 

rumus Debdikbud Akbar (Dwi, 2012:25) yaitu: KB = %. Setelah data diperoleh dan 

dihitung secara keseluruhan, peneliti mencari nilai rata-rata dari keseluruhan Kelas VIIIA 

dan VIIIB dengan menggunakan rumus Aqib (2008:40), yaitu: X =  dan hasilnya 

84,48276% (65-84%) dalam kualifikasi baik (B) termasuk berhasil. Hal ini dilihat juga dari 

tingkat penguasaaan siswa dalam kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu siswa 

Kelas VIII dari 26 orang siswa (100%) dengan memperoleh nilai sangat baik, 28 orang 

siswa (75%) dengan memperoleh nilai baik dan 4 orang siswa (50%) dengan memperoleh 

cukup. 

Kata Kunci: Menulis, Petunjuk Melakukan Sesuatu 

 

Abstract 

This research main concern is to determine the ability to write the instructions to do 

something for student of seventh grade in middle school of 3rd national middle school of 

Bintan study year 2012/2013 of odd semester. The reasons to take this title for this research 

because the researcher get a field research at 3rd national middle school of Bintan, the 

researcher assigned students to record the sequence of doing something that has been 

determined by researchers. But some students are still quite able to record the order of 

doing things but most of the students are still confused and hesitant to sort instructions of 

doing something. This research type is quantitative description. For data collection 

techniques, researchers used a technique of observation and tests. Researcher have make 

sure to measure the ability to write the instructions to do something of eighth grade using a 

rubric assessment, further after the data get collected processed using the formula 

Debdikbud Akbar (Dwi, 2012:25) namely: KB =%. Once the data is obtained and 

calculated as a whole, researchers find the average value of the entire Class VIIIA and 

VIIIB using the formula Aqib (2008:40), that is: X = and the result is 84.48276% (65-84%) 

in a good qualification (B) qualifying as a successful writing. It can be seen from it's 



understanding level in instructions writing skill of doing something eight grade from 26 

students (100%) get a great mark, 28 students (75%) get a good mark and 4 students (50%) 

get mediocre. 

 

Keywords: Writing, instructions of Doing Something 

 

1. Pendahuluan 

Ketika peneliti melakukan praktek kerja lapangan (PKL) di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 3 Bintan, peneliti menugaskan siswa untuk mendata urutan melakukan 

sesuatu yang telah ditentukan oleh peneliti. Namun beberapa siswa saja masih cukup 

mampu untuk mendata urutan melakukan sesuatu tapi sebagian besar siswa tersebut masih 

binggung dan ragu dalam mengurutkan petunjuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, 

peneliti perlu mengkaji masalah tersebut, karena dari pengalaman peneliti mendapatkan 

gambaran bahwa hal tersebut sangat menarik. Peneliti memutuskan untuk memberikan 

pemahaman dan motivasi dalam materi melakukan petunjuk melakukan sesuatu. Dalam 

pembeberan masalah ini terdapat beberapa masalah yaitu Ketika penulis memberi tugas 

kepada siswa untuk membuat menulis petunjuk melakukan sesuatu secara acak, sebagian 

besar siswa masih binggung dan ragu dan ketika siswa sudah tidak mengetahui cara untuk 

mengurutkan menulis petunjuk melakukan sesuatu, siswa hanya menebak untuk 

mengurutkan petunjuk secara acak tersebut. Berdasarkan pembeberan masalah 

sebelumnya, maka peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan mengenai 

kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu pada Siswa Kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun pelajaran 2012/2013 semester ganjil. Agar 

tidak melebar ke masalah lainnya serta dengan alasan terbatas waktu, biaya serta minimnya 

pengetahuan peneliti miliki. 

 

Rumusan masalah tersebut ialah Bagaimanakah kemampuan menulis petunjuk 

melakukan sesuatu pada Siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan 

Tahun Pelajaran 2012/2013 pada semester ganjil? Serta tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu pada Siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 pada semester 

ganjil. 

 

Petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan tentang cara 

melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan. Dalam menyusun petunjuk harus 

menggunakan kata-kata perintah, Menggunakan kata-kata pendek yang sederhana, dan 

dapat disertai dengan perbuatan sesuai petunjuk (Maryati, 2005:58). Depdiknas (2004:34) 

menjelaskan langkah-langkah menulis petunjuk melakukan sesuatu sebagai berikut: (a) 

Tentukan isi petunjuk yang akan dibuat, yaitu agar pembaca dapat melakukan sesuatu. Isi 

petunjuk tersebut dapat berupa, misalnya, petunjuk melakukan pemanasan dalam olah 

raga, petunjuk antri di Puskesmas, dan petunjuk mengerjakan soal. (b)   Pilihlah calon 

sasaran petunjuk yang akan buat. Hal ini penting untuk dilakukan supaya dapat memilih 

bahasa yang tepat.  (c)   Membuat kerangka urutan petunjuk yang harus dilaksanakan. 

Misalnya saja petunjuk tersebut harus melalui lima tahapan, maka perlu dibuat inti masing-

masing tahapan terlebih dahulu. (d)   Buatlah petunjuk secara lengkap dengan cara 

melengkapi kerangka yang telah buat tadi. (e)    Koreksilah hasil kerja barangkali ada ejaan 

atau cara penulisan yang salah bahkan ada bagian-bagian yang belum dicantumkan. 



Hipotesis Penelitian dalam penelitian ini adalah Kemampuan menulis petunjuk melakukan 

sesuatu membuat Siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan tergolong 

cukup termasuk tidak berhasil. Peneliti juga menyajikan empat kajian penelitian yang 

relevan, yang keempat penelitian tersebut menyebutkan adanya peningkatan kemampuan 

menulis petunjuk melakukan sesuatu, yaitu Riscka Rachmawatie Sofyan (2012) yang 

berjudul Pengaruh Media Poster terhadap Kemampuan siswa Menulis Petunjuk Kelas VI 

SDN 1 Sukawening Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, Emy Rofi'ah (2011) yang 

berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu dengan Metode 

Investigasi kelempok dan Media Video pembelajaran pada siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 Tegal Tahun Ajaran 2010/2011, Deni Kurnia Rahayu (2007) 

yang berjudul Peningkatan Kompetensi Menulis Petunjuk Melalui The Real Things Media 

dengan Pendekatan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan pada Siswa Kelas 

VIIIE Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kersana Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 

2006/2007 dan Setyorini ( 2005) yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis 

Petunjuk dengan Pendekatan Kontekstual Komponen Inquiry pada Siswa Kelas VIIIC 

MTs. Al-Asror Patemon Gunung Pati Semarang Tahun Ajaran 2005/2006. 

2. Metode Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 sebesar 118 siswa. Dalam 

pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik simple random sampling. Simple 

dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan stara yang ada dalam populasi itu (Sugiono, 2009:82). Cara 

demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen (kerumunan terdapat 

kesamaan) maka peneliti dapat mengacak Kelas VIII secara random sampling. Maka 

sampel respresentatif (perwakilan) untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah Kelas VIIIA dan Kelas VIIIB berjumlah 58 

orang. Metode yang digunakan adalah  deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan 

data berupa observasi dan tes. Sedangkan analisis data berupa tes dan menggunakan rubrik 

penilaian, memasukkan skor, menentukan hasil skor menjadi hasil ketuntasan belajar serta 

menghitung hasil rata-rata. Selanjutnya, peneliti menentukan berhasil atau tidak berhasil 

siswa dalam kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan menggunakan skala 

menurut Aqib (2011:164) kategori penguasaan siswa adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 (Aqib, 2011:164) 

  

 

 

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 

Kualifikasi Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

85-100% 

65-84% 

55-64% 

0-54% 

Sangat Baik (SB) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Kurang (K) 

Berhasil 

Berhasil 

Tidak Berhasil 

Tidak Berhasil 



3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

Rubrik penilian ini digunakan untuk menilai aspek-aspek yang di amati adalah: 

No  Mendata Urutan Menulis Petunjuk 

Melakukan Sesuatu Dengan Benar 

Skor  Jumlah Siswa 

1 Mendata urutan menulis petunjuk 

melakukan sesuatu dengan benar. 

4 26 Siswa  

2 Mendata urutan menulis petunjuk 

melakukan sesuatu dengan cukup 

benar. 

3 28 Siswa 

3 Mendata urutan menulis petunjuk 

melakukan sesuatu dengan tidak 

benar. 

2 4 Siswa  

Jumlah   58 Siswa  

Persentase hasil tes kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu pada siswa Kelas VIII: 

Jumlah siswa % hasil tes        Kategori Tingkat keberhasilan 

pembelajaran 

26 siswa 100% Sangat Baik (SB) Berhasil 

28 siswa 75% Baik (B) Berhasil 

4 siswa  50% Cukup (C) Tidak Berhasil 

 

Rekapitulasi tingkat kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu pada siswa Kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013: 

Pencapaian 

Tujuan 

Pembelajaran 

Kualifikasi Tingkat 

Keberhasilan 

Pembelajaran 

Banyak 

Siswa 

Persentase 

Jumlah 

Siswa 

Nilai Rata-

rata 

85-100% Sangat 

Baik (SB) 

Berhasil  26 Siswa  100%  

 

 

84,48276% 

65-84% Baik (B) Berhasil  28 Siswa  75% 

55-64% Cukup (C) Tidak 

Berhasil 

4 Siswa  50% 

 

Dari data di atas tingkat kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu pada 

siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 

berdasarkan rubrik penilaian yaitu mendata urutan menulis petunjuk melakukan sesuatu 

dengan benar dengan skor 4 ada 26 orang dengan hasil 100%, cukup benar dengan skor 3 

ada 28 orang dengan hasil 75% dan tidak benar dengan 2 ada 4 orang dengan hasil 50%. 

Jadi, Tingkat kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu pada siswa kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 mencapai 

nilai rata-rata 81.66 yang tergolong pada kategori  baik (B) termasuk berhasil. Hipotesis 

yang menyatakan kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu pada siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 tergolong cukup 

termasuk tidak berhasil, tidak terbukti. 

 

 



4. Simpulan dan Rekomendasi 

 

 Dilihat dari tingkat penguasaaan siswa dalam kemampuan menulis petunjuk 

melakukan sesuatu siswa Kelas VIII dari 26 orang siswa (100%) dengan memperoleh nilai 

sangat baik, 28 orang siswa (75%) dengan memperoleh nilai baik dan 4 orang siswa (50%) 

dengan memperoleh cukup. Berdasarkan hipotesis yang tergolong cukup dalam kategori 

tidak berhasil, Maka hasil yang telah di tes dalam kemampuan menulis petunjuk 

melakukan sesuatu Kelas VIII termasuk dalam kategori baik (B) termasuk berhasil. Hal 

tersebut dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan siswa Kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 yaitu 84,48276% (65-84%) dalam 

kualifikasi baik (B) termasuk berhasil. Hal tersebut terbukti bahwa kemampuan menulis 

petunjuk melakukan sesuatu dengan tema yang ditentukan oleh peneliti dapat membantu 

siswa untuk menulis petunjuk melakukan sesuatu. 

Adapun rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan, yaitu Guru matapelajaran 

Bahasa Indonesia harus mempertahankan prestasi atas kemampuan menulis petunjuk 

melakukan sesuatu siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun 

Pelajaran 2012/2013 yang mendapatkan kategori baik (B) termasuk berhasil dan Bagi 

siswa mendatang, dapat mencontoh prestasi siswa sebelumnya dalam prestasi kemampuan 

menulis petunjuk melakukan sesuatu. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai kajian awal untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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