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ABSTRAK 

 Peneliti ingin menganalisis kemahiran menulis karangan deskripsi pada aspek kesesuaian 
isi karangan dengan gambar, paragraf yang padu dan logis pada siswa kelas VII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 4 Batam Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunkan 
metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes 
tertulis. Dari hasil tes kemahiran menulis karangan deskripsi dengan media gambar yang telah 
dilakukan  mencapai kategori kurang, yaitu dengan nilai 46,45. 

Kata Kunci: Kemahiran Menulis Karangan Deskripsi dengan Media Gambar 

ABSTRACT 

Researchers want to analyze the essay writing skills in aspects of suitability contents 
description essay with images, paragraphs coherent and logical in class VII Junior High School 
Lesson 4 Batam Year 2013/2014. This research use the quantitative descriptive method. Data 
collection techniques in this study using a written test. From the results of proficiency tests essay 
writing descriptions with media images that have made achieving less category, ie the value of 
46.45.  
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1. Pendahuluan 
Kemampuan menulis sangat penting untuk kehidupan manusia, seseorang yang mampu 

menulis dapat memanfaatkan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui tulisan. Namun, 
menuangkan pikiran tersebut secara teratur dan terstruktur kedalam tulisan tidak mudah. Banyak 
orang yang pandai berbicara atau berpidato, tetapi mereka masih kurang mampu menuangkan 
gagasanya kedalam bentuk bahasa tulisan. Maka untuk bisa mengarang dengan baik, seseorang 
harus mempunyai kemampuan untuk menulis.  

Pada pembelajaran bahasa Indonesia, di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batam, 
khususnya di kelas VII (Tujuh). Sesuai dengan Kurikulum 2013, terdapat mata pelajaran yang 
dikenal dengan menulis karangan. Menulis karangan dapat meningkatakan keterampilan 
berbahasa yaitu keterampilan menulis. Kegiatan menulis karangan dianggap siswa sebagai 
pelajaran yang membosankan, karena dalam menulis karangan siswa harus menuangkan ide 
gagasannya melalui proses merangkai kata-kata, menjadi kalimat, lalu menjadi sebuah paragraf 
dan memperoleh hasil akhir berupa sebuah karangan. Namun pada kenyataannya banyak siswa 
yang kurang berminat dalam menulis karangan. Untuk itu diperlukan peran guru dalam 
memotivasi dan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Agar 
siswa tertarik dalam menulis karangan sebaiknya guru memberikan media pembelajaran pada 
saat mengajar. Media tersebut dapat memancing kreatifitas dan imajinasi siswa dalam menulis 
karangan.  

Keberhasilan dalam suatu proses belajar mengajar dapat didukung dengan metode dan 
media pembelajaran. Pemilihan suatu metode akan mempengaruhi media pembelajaran yang 



sesuai, meskipun ada berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam memilih media, antar lain 
tujuan pembelajaran, jenis tugas, dan respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran 
berlangsung. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran berfungsi sebagai 
alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata 
dan diciptakan oleh guru.  

Berdasarkan uraian di atas dan berpedomankan pada silabus pendidikan SMP. 
Pembelajaran menulis karangan yang diajukan dalam penelitain ini dan ditujukan kepada siswa 
yaitu pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media gambar. Alasan peneliti memilih 
media gambar sebagai media pembelajaran karena disesuaikan dengan objek yang akan diteliti 
yaitu siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batam, serta berpedomankan pada indikator 
yang terdapat dalam silabus pendidikan kelas VII. Sehingga, Peneliti tertarik untuk meneliti 
tentang “Kemahiran Menulis Karangan Deskripsi dengan Media Gambar Pada Siswa Kelas VII 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batam Tahun Pelajaran 2013/1014. 

 
2. Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 
4 Batam, yang terdiri dari 9 kelas. Sampel yang diambil masing-masing kelas 15 % sehingga 
jumlah siswa yang akan diteliti sebanyak 54 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan 
sampel dengan menggunakan teknik proporsional acak.  

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batam yang terletak di 
Jalan Ranai No. 1 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam. Waktu 
penelitian ini adalah saat berlangsungnya pengajuan judul, penulisan proposal, pengambilan data, 
analisis data hingga pengambilan simpulan. Ada pun waktu yang digunakan adalah mulai 
November 2013 hingga Juni 2014.  

Metode dan Teknik Penilaian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes tertulis. Instrumen penelitian yang digunakan adalah media 
gambar, lembar tes menulis karangan deskripsi dan lembar penilaian. 

 
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Kemahiran menulis karangan deskripsi dengan media gambar pada siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batam Tahun Pelajaran 2013/2014 ini menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata kelas siswa kelas VII mencapai kategori kurang, yaitu dengan nilai 46,45. 
Rumusan untuk menilai kemahiran menulis karangan deskripsi dengan media gambar adalah 
sebagai berikut: 
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�
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Setelah mengelompokkan tingkat kemahiran siswa, langkah selanjutnya adalah 
menghitung rata-rata keseluruhan hasil tes. Untuk mencari rata-rata keseluruhan aspek yang 
diteliti menggunakan rumus: 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti untuk aspek kesesuaian isi karangan 
dengan gambar. Hasil penelitian dari aspek tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemahiran 
siswa dalam menulis karangan deskripsi dari aspek tersebut, yaitu: 8 siswa mendapat skor dalam 
kriteria sangat baik, 34 siswa mendapatkan skor dalam kriteria cukup, dan 12 siswa mendapatkan 
skor dalam kriteria kurang. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti untuk aspek paragraf yang padu dan 
logis. Hasil penelitian dari aspek tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemahiran siswa dalam 
menulis karangan deskripsi dari aspek tersebut, yaitu: 1 siswa mendapatkan skor dalam kriteria 
sangat baik, 33 siswa mendapat skor dalam kriteria cukup, 20 siswa mendapatkan skor dalam 
kriteria kurang. 

Untuk nilai rata-rata pada aspek kesesuaian isi karangan dengan gambar adalah 73,14. 
Untuk aspek paragraf yang padu dan logi adalah 66,20. Adapun rata-rata kelas yang diperoleh 
dari 54 siswa 46,45 termasuk kriteria kurang. 

 
TABEL 1 

NILAI RATA-RATA KELAS KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN DESKRISPI 
DENGAN MEDIA GAMBAR 

NO. ASPEK RATA-RATA KATEGORI 
1. Kesesuaian Isi Karangan dengan Gambar 73,14 Cukup  
2. Paragraf yang Padu dan Logis 66,20 Cukup 
3. Kemahiran Menulis Karangan Deskripsi 

dengan Media Gambar 46,45 Kurang 

 
 

4. Simpulan dan Rekomendasi 
Kesimpulan dari penelitian ini Kemahiran siswa menulis karangan deskripsi dengan 

media gambar siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batam berdasarkan aspek 
kesesuaian isi karangan dengan gambar, setelah dilakukan penelitian siswa yang masuk kriteria  
sangat baik berjumlah 8 siswa (14,8%) dari 54 siswa dengan nilai 76-90, siswa yang masuk 
kriteria cukup berjumlah 34 siswa (62,9%) dari 54 siswa dengan nilai 55-75, sedangkan siswa 
yang masuk kriteria kurang berjumlah 12 (22,2%) dari 54 siswa dengan nilai 0-54. Kemahiran 
siswa menulis karangan deskripsi dengan media gambar siswa kelas VII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 4 Batam berdasarkan aspek paragraf yang padu dan logis, setelah dilakukan 
penelitian siswa yang masuk kriteria sangat baik berjumlah 1 siswa (1,88%) dari 54 siswa 
dengan nilai 76-90, siswa yang masuk kriteria cukup berjumlah 33 (61,11%) dari 54 siswa 
dengan nilai 55-75, sedangkan siswa yang masuk kriteria kurang berjumlah 20 (37,03%) dari 54 
siswa dengan nilai 0-54. Untuk nilai rata-rata pada aspek kesesuaian isi karangan dengan gambar 
adalah 73,14. Untuk aspek paragraf yang padu dan logis adalah 66,20. Adapun rata-rata kelas 
yang diperoleh dari 54 siswa 46,45 termasuk kriteria kurang.  Saran dalam penelitian ini adalah 
Peneliti berharap agar siswa lebih memahami menulis karangan deskripsi dan memahami cara 
penulisan dalam parargaf yang padu dan logis. Bagi guru sebaiknya lebih fokus dalam 
mengajarkan siswa mengenai paragraf yang padu dan logis dengan menggunakan metode yang 
membuat siswa lebih mudah memahami.  

 
 
 



Daftar Pustaka 
Arsyad, Azhar. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
Abidin, Yunus. 2012. Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter. Bandung: Refika 

Aditama. 
Arikunto, Suharsimi. 2009. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. 
_______. 2010. Prosedur Penelitian Edisi Revisi 2010. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 
_______. 2002. Prosedur Penelitian Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 
Fathurrohman, Pupuh. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Refika Aditama 
Finoza, Lamuddin. 2010. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Diksi Insan Mulia. 
Hardi. 2013.“Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi dengan Menggunakan Media Gambar 

Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 
2013/2014”. Skripsi. Tanjungpinang: UMRAH Tanjungpinang. 

Keraf, Gorys. 1994. Komposisi. Flores: Nusa Indah. 
Purwanto. 2010. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
Roswati. 2013. “Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Bintan Tahun Ajaran 2012/2013”. Skripsi. Tanjungpinang: UMRAH Tanjungpinang. 
Semi, Antar. 2007. Dasar-dasar Keterampilan Menulis. Bandung: Angkasa. 
Shanty, I.L. 2006. Modul Menulis. Pekanbaru:  
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. IKAPI: Alfabeta. 
Sangadji, Etta Mamang. 2010. Metedologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. 

Yogyakarta: Penerbit ANDI 
Tarigan, Hendry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Brerbahasa. Bandung: 

Angkasa Bandung. 
Umar, Husein. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 
 

 

 

 

  


