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ABSTRAK 

Adila, Fatrul. 2014. Kemahiran Menulis Karangan Narasi Berdasarkan Teks 
Wawancara Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 
Tanjungpinang Tahun Pelajaran  2013/2014. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I: Drs. H. Abdul Malik, 
M.Pd. Pembimbing II: Muhammmad Candra, M.Ed. 

Kata Kunci:  Kemahiran Menulis Karangan Narasi, Teks Wawancara 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat Kemahiran Menulis Karangan 
Narasi Berdasarkan Teks Wawancara Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 7 Tanjungpinang. Alasan mengambil judul tersebut karena siswa 
mahir dalam menulis karangan narasi berdasarkan teks wawancara, namun ketika 
menuangkan dalam tulisan terdapat kesulitan dan siswa tidak serius dalam 
mengikuti proses belajar mengajar oleh sebab itu, peneliti menggunakan teks 
wawancara berbentuk karangan narasi untuk menarik minat siswa dalam menulis, 
khususnya menulis karangan narasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan data 
peneliti menggunakan tes. Untuk mengukur tes kemahiran menulis karangan 
narasi siswa, peneliti mengukurr dengan skala penelitian. Setelah data tersebut 
diolah untuk mencari ketuntasan belajar dengan mengunakan rumus Sugiyoono. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 7 Tanjungpinang berjumlah 328 siswa. Dalam penelitian ini 
jumlah sampel 15% dari populasi sebanyak 48 siswa yang pengambilan 
sampelnya dilakukan berdasarkan sampel random. 

Hasil kemahiran menulis karangan narasi berdasrkan teks wawancara 
menunjukkan bahwa 40 orang siswa memperoleh persentase pencapaian 
pembelajaran 85-100% yang termasuk kualifikasi sangat baik, sedangkan 2 orang 
siswa memperoleh persentase pencapaian pembelajaran 65-84% yang termasuk 
kualifikasi baik, tidak ada siswa yang memperoleh persentase pencapaian 
pembelajaran 55-64% dalam kualifikasi cukup, dan 6 orang siswa memperoleh 
persentase pencapaian pembelajaran 0-50% yang termasuk kualifikasi kurang. 
Berdasarkan skor yang ada dapat ditentukan skor rata-rata siswa dalam menulis 
karangan narasi yaitu 92,01% dengan kualifikasi tingkat kebeerhasilan 
pembelajaran berhasil. 

 

 

 

 



ABSTRACK 

Adila, fatrul. 2014. Narative essay writing skills by eighth grade student interview   
text junior high school in academic year 2013/2014. Thesis. Department of 
Indonesian language and literature education. Faculty of theacher training and 
education secience haji ali king maritime univerciti. Supervisor I: Drs. H. Abdul 
Malik, M.Pd.  Supervisor II: Muhammad Candra, M.Ed. 

 

The purpose of this study is to look at the narrative essay writing skills by eighth 
grade student student interview text junior high school 7tanjungpinang. The 
reason to take the title for the students proficient, in writing a narrative essay 
based on the text of the interview, but when pouring in writing and student, are 
not serious difficulty in following the teaching and learning process and therefore, 
researchers used the narrative text of the interview in the form of bouqest to attact 
students’ interest in writing, especially writing narrative essay. 

This study is a descriptive study to obtain quantitative data the researcher used the 
test to measure the proficiency test students write a narrative essay, researcher 
measured the scale of research. After the data is processed to seek mastery 
learning by using the formula sugiyono. The population in this study were all 
eighth grade student of junior high school are 7 tanjungpinang numbered 328 
student who this studty 15% of the total sample population of 48 student who 
performed the sample collection based on random samples.  

Narrative essay writing proficiency results based text interviews showed that 40 
percent of student earn 85-64% of learning which includes good qualifications, 
there is no percentage of student who earn 55-64% of learning achievement of 
students earn a percentage of 0-50% which includes less qualification. Based on 
the score that there can be determined the average score of student in writing 
narrative essay is 90,01% with a success rate of learning susceessful qualification. 

Keywords:  Narative essay writing skills interview text 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 
 
Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam 

kegiatan menulis ini seorang penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, 
struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, 
merekam, meyakinkan, melaporkan, menginformasikan, dan mempengaruhi 
pembaca.Maksud dan tujuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh para 
pembelajar yang dapat menyusun dan merangkai jalan pikiran dan 
mengemukakannya secara tertulis dengan jelas, lancar, dan komunikatif. 
Kejelasan ini bergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian dan pemilihan kata, 
dan struktur kalimat. 

Menurut Guntur Tarigan (2008:3) Menulis merupakan sebagai suatu 
keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 
langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu 
kegiatan yang produktif dan ekspresif. Selain itu menulis juga mempunyai 
hubungan dengan aspek lain diantaranya hubungan menulis dengan membaca,dan 
hubungan menulis dengan berbicara atau dapat juga dikatakan juga menulis 
sebagai alat satu cara berkomunikasi. 
 

2. MetodePenelitian 
 

Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode deskriptif 
kuantitatif dengan maksud mendeskripsikan kemahiran menulis karangan narasi 
berdasarkan teks wawancara siswa kelas VIII Sekolah Menengah PertamaNegeri 
7 Tanjungpinang sesuai dengan metode yang digunakan, peneliti melakukan 
penelitian melalui tahapan dan perencanaan sebagai berikut: 

a. Karangan 
narasi siswa dikoreksi berdasarkan aspek penilaian yang Ptelah  
peneliti tentukan 

b. Memberikan 
penilaian skor pada karangan siswa sesuai dengan ketentuan 
pengsekoran yang telah ditetapkan. 

c. Menghitung 
nilai siswa pada kemampuan menulis karangan narasi. 

d. Merekap data 
perolehan hasil penilaian karangan narasi siswa. 

e. Menjumlahka
n nilai hasil karangan narasi siswa sesuai aspek penilaian yang diteliti, 
dan selajutnya mencari nilai rata-rata. 



 
Objek penelitian ini adalah karangan siswa. Siswa diberi tugas 

menulis karangan narasi dengan menggunakan tekswawancara. 
Pengukuran hasil belajar siswa dilakukan dengan tes. Tes adalah 
serentetan pertanyaan atau  latihan serta alat lain yang digunakan 
untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 
atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok, (Arikunto, 
2010:193).Sebagai berikut: 

 

 
 
 

TABEL 
KERITERIA TINGKAT KEBERHASILAN SISWA DALAM% 

 
  

 

3. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dibahas pada bab IV dan V 
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kemahiran Menulis Karangan 
Narasi Berdasarkan Teks Wawancara Siswa Kelas VII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 7 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014, mahir 
dalam menulis karangan narasi berdasarkan teks wawancara dengan 
tingkat keberhasilan pembelajaran dikatakan berhasil. Hasil penelitian ini  
sama dengan hipotesis pada bab dua yang menyatakan mahir rmenulis 
karangan narasi berdasarkan teks wawancara siswa kelas VIII  Berhasil. 

 Kemahiran menulis karangan narasi berdasarkan teks wawancara siswa 
kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Tanjungpinang, setelah dilakukan 
penelitian 40 orang mahir memperoleh pencapaian belajar 85-100% dengan 
kualifikasi sangat baik dengan tingkat keberhasilan berhasil, 2 orang siswa di 
antarannya memperoleh pencapaian pembelajaran 65-84% dengan kualifikasi 

No Tingkat Keberhasilan 
(%) 

Arti 

1 85-100% SangatBaik 

2 65-84% Baik 

3 55-64% Cukup 

4 0-54% Kurang 



baik dengan tingkat keberhasilan berhasil, tidak ada siswa yang memperoleh 
pencapaian pembelajaran 55-64% dalam kualifikasi cukup  serta tidak mahir 
mencapai tingkat berhasil dan 6 orang siswa memperoleh pembelajaran 0-50% 
dengan kualifikasi kurang serta tidak mahir mencapai tingkat berhasil. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan rata-rata siswa 
mahir menulis karangan narasi berdasarkan teks wawancara dengan persentasi 
ketercapaian 92,01% dengan pencapaian keberhasilan berhasil dan mahir 
mencapai tingkat berhasil. Berdasarkan simpulan tersebut, saran dari penelitian ini 
adalah sebagai  berikut: 

1. Untuk siswa, agar siswa banyak memahami tentang menulis, tentang 
kemahiran menulis dalam menulis, terutama pada memahami isi bacaan 
ketika dituangkan dalam tulisan seperti menulis kembali kesesuaian isi 
ketika membaca sebuah teks wawancara. 

2. Untuk guru, sebaiknya guru lebih memfokuskan pembelajaran tentang 
kegiatan menulis dengan menggunakan beberapa metode dan media 
sehingga siswa lebihmu dah memahaminya. 

3. Untuk pembaca penelitian ini di harapkan bisa menjadi inspirasi bagi 
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. 
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