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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemahiran siswa menulis karangan 

narasi oleh siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinan,selain itu 

untuk mengetahui kemahiran siswa dalam menggunakan media gambar. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah tes. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemahiran 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar pada siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang  Tahun Pelajaran 2012/2013. Masuk 

pada kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata 69,26%. Hal tersebut dapat juga dilihat 

pada presentase siswa yaitu, siswa yang memperoleh nilai pada kategori sangat tinggi 11 

siswa (23,9%), kategori tinggi 22 siswa (47,2%) dan 13 siswa (28,9%) masuk dalam 

kategori sedang. 

Abstract 

Narrative Essay Writing Proficiency by Using Media Images in Class VII Junior High 

School 8 Tanjungpinang school year 2012/2013 by Lidiana Hastuti. Thesis. Education 

majors Indonesian Language and Literature, Faculty of Teacher Training and Education. 

Raja Ali Haji Maritime University. Supervisor I: Drs. H. Barakbah Said Ali, M. M. 
Supervisor II: Drs. Wagiman, M.Pd. lidiana hastuti_178@yahoo.co.id 

Keywords :  Narrative Essay Writing Proficiency, Media Images 

The research goal is to analyze the narrative essay writing skills of students by 

class VII Junior High School 8 Tanjungpinang, in addition to know the students' 

proficiency in the use of media images. Benefits of research in theory is the existence of 
this research, can enrich theories related to teaching Indonesian, particularly in the use of 

media images on fabricated narrative. The population in this study were all students of 

class VII Junior High School 8 Tanjungpinang, which consists of five classes, with the 

number of students 187 students, totaling a sample size of 46 students  
This research is quantitative descriptive method, the researchers obtained results against a 

narrative essay writing skills using media images. To obtain the data, researchers used a 

technique test, to measure the results of proficiency tests students write narrative essays 
researchers measured by using ascoringrubric. After the data is processed to seek mastery 

learning students with statistical formulas. Results of the tests that have been processed is 

then searched the average value class. Its yield is 69.26%. This proves that the Narrative  
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1.Pendahuluan 

Kemahiran berbahasa dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

mencangkup empat aspek penting, yaitu (1) Keterampilan mendengar, (2) 

Keterampilan berbicara, (3) Keterampilan membaca dan (4) Keterampilan 

menulis. Keempat keterampilan ini memang saling berkaitan tetapi, disini penulis 

akan meneliti kemampuan menulis siswa saja. Yanng mana keterampilan menulis 

digunakan untuk mencatat, menyakinkan, melaporkan, menginformasikan dan 

mempengaruhi pembaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis adalah 

melahirkan pikiran atau perasaan (KBBI, 2003:968). Menulis mempunyai dua 

arti, pertama yaitu mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-tanda 

yang dapat dilihat.  

Media sangatlah dibutuhkan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat 

menyampaikan pesan sehingga siswa tidak bosan dan jenuh saat guru menjelaskan 

pelajaran di depan kelas, oleh karena itu media dalam pembelajaran sangat 

penting untuk menunjang keberhasilan siswa dalam belajar dan salah satu alat 

untuk mempermudah guru menjelaskan pelajaran di depan kelas penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kemahiran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 8 Tanjungpinang. 

2.Metode Penelitian 

Tempat penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 

Tanjungpinang yang terletak di jalan Sultan Syahrir. Penelitian ini dilakukan 

mulai bulan April samapai Juni 2013.Populasi dalam penelitian ini adalahseluruh 

siswa kelas VII SMP Negeri8 Tanjungpinang Tahun Pelajatan 2012/2013 

yangberjumlah 187 orang siswa. Sampel penelitian ini dilakukan dengan sampel 

acak, pada 5 kelas diambil 9-10 orang siswa tiap kelasnya. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan teknik kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara tes. Dalam penelitian ini, 

peneliti memberikan tes kepada siswa untuk menulis karangan narasi sesuai 

dengan gamabar yang telah disediakan. Tes ini bertujuan untuk mengukur atau 

mengetahui  kemahiran menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik deskriptif 

kuantitatif. Peneliti menggunakan rubrik penilaian (Kurikulum KTSP) untuk 

mengukur tes kemahiran siswa dalam menulis karangan dengan menggunakan 

media gambar, kemudian diperoleh nilai persentase hasil siswa. 

 

3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Dimulai dari berbagai tahap dan proses penelitian akhirnya penelitidapat 

memperoleh hasil penelitian akurat. Hasil tes kemahiran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar dengan 3 aspek (1) Aspek penggambaran 

cerita (2) Aspek kepaduan cerita (3) Aspek ejaan dan tanda baca. 



 Aspek yang diamati pertama adalah penggambaran cerita pada aspek 

penggambaran cerita, karangan yang ditulis menggambarkan kejadian secara 

keseluruhan sesuai dengan gambar yang disediakan diberi skor 3 jumlah siswa 

yang memperoleh skor 3 sebanyak 27 orang siswa, kedua adalah karangan yang 

ditulis kurang menggambarkan kejadian dari gambar yang disediakan akan diberi 

skor 2 jumlah siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 19 orang siswa, dan yang 

ketiga adalah karangan yang ditulis sama sekali tidak menggambarkan kejadian 

dari gambar yang telah disediakan diberi skor 1, pada deskriptor yang ke tiga ini 

tidak terdapat kesalahan pada karangan siswa, 46 orang siswa menulis karangan 

narasi sesuai dengan gambar yang disediakan. 

Aspek yang diamati kedua adalah aspek kepaduan cerita dari aspek 

kepaduan cerita yang harus diperhatikan pertama adalah antar kalimat 

dihubungkan dengan kata hubung yang tepat sehingga menjadi sebuah kalimat 

yang padu siswa diberikan skor 3, jumlah siswa yang memperoleh skor 3 

sebanyak 12 orang siswa. Deskriptor yang ke dua adalah antar kalimat terdapat 3-

4 kesalahan kata hubung yang kurang sesuai penggunaannya siswa diberi skor 2,  

jumlah siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 24 siswa. Dan deskriptor yang ke 

tiga adalah antar kalimat terdapat lebih dari 3-4 kesalahan penggunaan kata 

hubung yang tidak sesuai penggunaannya skor yang diberikan adalah 1,  jumlah 

siswa yang memperoleh skor 1 sebanyak 10 orang siswa. 

Aspek yang diamati ke tiga adalah ejaan dan tanda baca deskriptor yang 

pertama diamati pada aspek ini adalah tidak terdapat kesalahan dalam penggunaan 

ejaan dan tanda baca diberi skor 3, jumlah siswa yang memperoleh skor 3 

sebanyak 1 orang siswa. Ke dua adalah terdapat 3-4 kesalahan dalam penggunaan 

ejaan dan tanda baca diberi skor 2, jumlah siswa yang memperoleh skor 2 

sebanyak 25 orang siswa. Dan yang ke tiga adalah terdapat lebih dari 3-4 

kesalahan dalam penggunaan ejaan dan tanda baca diberi skor 1, jumlah siswa 

yang memperoleh skor 1 sebanyak 20 orang siswa.   

Kemahiran menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar 

pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang masuk 

pada kategori tinggi. 

Kemahiran menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar 

dapat juga dilihat dari presentase siswa pada tingkat penguasaan paling tinggi  

23,9%, tingkat penguasaan tinggi 47,2%, tingkat penguasaan sedang 28,9%. 

 

4.  Simpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa kemahiran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media gambar pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 

Tanjungpinang menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar 

tergolong pada kategori tinggi. Hal tersebut dapat di lihat pada nilai rata-rata kelas 

yang diperoleh siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 

Tanjungpinang yang berada pada kategori tinggi. Dapat juga dilihat pada 

presentase siswa yaitu pada tingkat kemahiran menulis karangan narasi sangat 



tinggi 23,9%, kemudian pada tingkat kemahiran tinggi 47,2%, pada tingkat 

kemahiran sedang 28,9%. Dengan demikian media gambar dapat membantu siswa 

dalam menulis karangan narasi. 

 Rekomendasi bagi penulis dapat mengetahui kemahiran menulis karangan 

narasi dengan menggunakan media gambar dan dapat menambah pengetahuan 

penulis pada dalam pengajaran menulis karangan siswa tingakat Sekolah 

Menengah Pertama. Bagi guru-guru diharapkan dapat memberikan media 

pembelajaran yang sesuai disetiap kegiatan pembelajaran agar dapat 

membangkitkan minat belajar siswa ketika mengikuti kegiatan belajar. Bagi 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan media gambar sebagai media pebelajaran. 
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