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Abstrak 

  Kata Kunci: Kemahiran Menulis, Mengarang Narasi, Media Gambar 
 

  Sebagai salah satu keterampilan berbahasa, menulis merupakan keterampilan 
yang diajarkan pada siswa di sekolah secara terpadu dengan keterampilan berbahasa 
lainnya. Pembelajaran menulis di sekolah memiliki beberapa bentuk salah satunya 
adalah keterampilan menulis karangan. Karena banyaknya jenis karangan, pada 
skripsi ini, peneliti hanya meneliti karangan narasi siswa. Untuk membantu siswa 
dalam mengembangkan sebuah karangan dibutuhkan media untuk menunjang hasil 
karangan siswa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
kemahiran menulis karangan narasi melalui media gambar siswa kelas VII Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Bintan Timur Tahun Pelajaran 2013/2014. 
  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode 
penelitian yang mendeskripsikan sebuah gambaran mengenai situasi atau kejadian dan 
memperoleh data kedalam bentuk angka atau nilai untuk mengetahui kemampuan 
siswa (Nazir 2011:55). Sampel dari penelitian ini adalah 79 siswa dari jumlah 
populasi sebanyak 79 siswa. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian populasi. Dalam 
penelitian ini teknik penelitian yang digunakan berbentuk tes sebagai teknik 
pengumpulan data. Setelah data tersebut didapatkan, peneliti menganalisis data 
tersebut dengan menggunakan rubrik penilaian, rumus ketuntasan belajar dan mencari 
nilai rata-rata. 
  Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemahiran menulis 
karangan narasi melalui media gambar siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Bintan Timur Tahun Pelajaran 2013/2014 berada pada nilai 71,18 dan berkategori 
baik. Dari 79 orang sampel penelitian sebanyak 6 siswa (7,6%) berkategori baik 
sekali, 60 siswa (75,9%) berkategori baik, dan 13 orang siswa (16,5%)  berkategori 
cukup. 
  Peneliti menyarankan kepada guru bahasa indonesia di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Bintan Timur sebaiknya di dalam pemebelajaran menulis sebuah karangan 
khususnya karangan narai, penggunaan media pembelajaran seperti media gambar 
dapat meningkatkan kemahiran siswa dalam menulis karangan narasi 

 

 

 



Abstract 

 Farma, Rodi., 2014. Proficiency Writing Narrative Writing Through Media Images 
Seventh Grade Students of State Islamic Junior High School East Bintan, Thesis. 
Tanjungpinang: Education Department of Indonesian Language and Literature, 
Faculty of Teacher Training and Education, Raja Ali Haji Maritime University. 
Supervisor I: Mini Andriani, S.Pd., M.Hum. Supervisor II: Drs. Wagiman,M. Pd. 
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As one of the language skills, writing is a skill that is taught to students in 
schools in an integrated manner with other language skills. Learning to write in school 
have some form of one of them is the essay writing skills. Because many types of 
essays, in this paper, the researchers only examined students narrative essay. To assist 
students in developing a bouquet of media needed to support the results of the student 
essay. The purpose of this study was to describe the narrative essay writing skills 
through media images junior secondary school students of class VII State East Bintan 
academic year 2013/2014. 

This study uses descriptive quantitative research methods that describe an 
overview of the situation or event and obtain the data in the form of numbers or 
values to determine the ability of the student ( Nazir 2011:55 ). Samples from this 
study were 79 students from a total population of 79 students. Thus, this study is a 
population study. In this research, the technique used in this study as a form of test 
data collection techniques. Once the data is obtained, the researcher analyzed the data 
using a rubric assessment , mastery learning formula and find the value of the 
average. 

From these results it can be concluded that the narrative essay writing skills 
through the medium of drawing class VII State Islamic Junior High School East 
Bintan academic year 2013/2014 are in grades 71,18 and categorized as good. Of the 
79 samples are 6 students (7,6% ) categorized very well, 60 students (75,9%) 
categorized as good, and 13 students (16,5%) categorized enough. 

Researchers suggest the Indonesian teachers in junior secondary school State 
East Bintan pemebelajaran preferably in writing an essay written by Narai particular , 
the use of instructional media such as media images can improve the proficiency of 
students in writing narrative essay. 

 

1. Pendahuluan 

Kemampuan berbahasa mencakup empat aspek penting, yaitu (1) keterampilan 
mendengar, (2) keterampilan berbicara, (3) keterampilan membaca, dan (4) 
keterampilan menulis. Kemampuan berbahasa ini berhubungan erat dalam usaha 
seseorang memperoleh kemampuan berbahasa yang baik. Berbagai usaha dilakukan 
untuk membina dan mengembangkan bahasa agar benar-benar memenuhi fungsinya. 



Kemahiran menulis karangan narasi merupakan suatu mata pelajaran yang 
telah didapati oleh siswa di Sekolah Menengah Pertama hingga di bangku 
Perkuliahan, karena kemahiran menulis karangan narasi merupakan salah satu mata 
pelajaran yang wajib dipelajari siswa, apalagi tentang karangan narasi, jarang siswa 
yang dapat tuntas dan memahami secara utuh tentang kemahiran menulis karangan 
narasi ini. 

 Diantara masalah yang paling sering ditemui selama peneliti melakukan 
pengamatan di lokasi penelitian adalah kurangnya sarana pendukung seperti; buku 
penunjang, rendahnya tingkat penguasaan kosa kata sebagai akibat rendahnya minat 
baca, kurangnya penguasaan keterampilan mikrobahasa, seperti penggunaan tanda 
baca, kaidah-kaidah penulisan, diksi, penyusunan kalimat dengan struktur yang benar, 
sampai penyusunan paragraf, kesulitan menemukan metode pembelajaran menulis 
yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa, ketiadaan atau keterbatasan media 
pembelajaran menulis yang efektif. 

 Keberhasilan siswa dalam  mengikuti kegiatan belajar mengajar di bangku 
sekolah ditandai dengan kemahirannya dalam menulis sebuah karangan, terutama 
karangan narasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kemahiran menulis 
karangan narasi di Sekolah Menengah Pertama sudah diajari dan dilengkapi dengan 
latihan dan penugasan secara langsung oleh guru, tetapi peneliti ingin menguji secara 
langsung tentang kebenaran teori menulis narasi yang menjadi kajian dalam penelitian 
ini. 

 Seharusnya siswa yang berada di kelas VII sudah mahir dalam menulis, 
menceritakan kronologis dan menulis kedalam bahasa sendiri tentang karangan narasi 
secara mandiri, tanpa bimbingan yang lebih dari guru, namun pada kenyataannya, 
sampai sekarang ini, kemahiran menulis karangan narasi siswa kelas VII Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Bintan Timur ini belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Peneliti 
melakukan survei sewaktu melakukan kegiatan praktek kerja lapangan yang kebetulan 
berlokasi di sekolah yang sama, serta wawancara langsung dengan guru mata 
pelajaran bahasa indonesia. Faktor yang menyebabkan kurangnya menulis karangan 
narasi diantaranya, ketiadaan atau keterbatasan media pembelajaran menulis yang 
efektif, dan kemahiran menulis karangan narasi ini hanya sekilas saja diajarkan di 
sekolah.  

 

2. Metode Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kuantitatif yang menggunakan metode tes. penelitian deskriptif kuantitatif 
adalah metode penelitian yang mendeskripsikan sebuah gambaran mengenai situasi 
atau kejadian dan memperoleh data ke dalam bentuk angka atau nilai untuk 
mengetahui kemampuan mengarang siswa. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran kemahiran menulis 
karangan narasi melalui media gambar pada keseluruhan aspek, dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini:  



TABEL 16 
TINGKAT KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN NARASI MELALUI  

MEDIA GAMBAR PADA KESELURUHAN ASPEK PENILAIAN 
 

No. Tingkat Kemahiran Kualifikasi Jumlah Siswa Persentase 

1. 80-100 Baik sekali 6 7,6% 

2. 66-79 Baik 60 75,9% 

3. 56-65 Cukup 13 16,5% 

4. 40-55 Kurang   

5. 30-39 Gagal   

 Jumlah  79 100% 

 
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 6 siswa (7,6%), memperoleh nilai 

dengan persentase pencapaian pembelajaran 80 - 100 yang termasuk katagori baik 
sekali, sebanyak 60 orang siswa (75,9%), memperoleh nilai dengan persentase 
pencapaian pembelajaran 66-79 yang termasuk katagori baik, dan 13 orang siswa 
(16,5%), memperoleh nilai dengan persentase pencapaian pembelajaran 56-65 yang 
termasuk kategori cukup. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dibahas pada bab IV dan V di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemahiran menulis karangan narasi siswa kelas 
VII Madrasah Tsanawiyah Negeri Bintan Timur Tahun Pelajaran 2013/2014 termasuk 
kategori baik, berdasarkan penjumlahan keseluruhan data kemahiran menulis 
karangan narasi melalui media gambar sebanyak 79 orang siswa, memperoleh hasil 
5624 Maka nilai hasil rata-rata kemahiran menulis karangan narasi melalui media 
gambar siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri Bintan Timur Tahun Pelajaran 
2013/2014  memperoleh hasil 71,18. 

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti ingin memberi saran kepada guru 
Bahasa Indonesia Madrasah Tsanawiyah Negeri Bintan Timur dan kepada peneliti 
selanjutnya untuk dapat menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran 
menulis karangan narasi dan melakukan penelitian lanjutan. 
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