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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemahiran siswa dalam menulis 

karangan narasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Batam Tahun Pelajaran 

2012-2013. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas 

Negeri 13 Batam Tahun Pelajaran 2012-2013, dengan jumlah populasi sebanyak 54 siswa 

yang terbagi dalam 2 kelas. Sampel penelitian seluruhnya yaitu berjumlah 54 siswa yang 

terdiri dari kelas XIA berjumlah 27 siswa dan kelas XIB berjumlah 27 siswa. 

Kata kunci : Kemahiran Menulis Karangan Narasi 

Abstrac 

This study aims to describe students’ proficiency in writing a narrative essay the students of 

class XI High School State Academic Year 2012-2013 13 Batam. The population in this 

study were high school students of class XI over 13 Batam State Academic Year 2012-2013, 

with a total population of 54 students were divided into 2 classes. Full sample is around 54 

students consisting of classes totaling 27 students XIA and XIB class numbered 27 students. 

words: Narrative Essay Writing Proficiency 

 

1.Pendahuluan 

Dalam keterampilan menulis ini, haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur 
bahasa, dan kosa kata. Keterampilan menulis ini tidak dating secara otomatis, tetapi harus 
melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Keterampilan menulis ini akan terbentuk 
dengan melakukan kegiatan praktik dengan terus menerus. Factor bakat harus menduduki 
presentase terkecil dalam penguasaan penulis. Meskipun memiliki bakat, penguasaan penulis 
akan lebih rendah dibandingkan orang yang tidak memiliki bakat, namun sering melakukan 
kegiatan praktik menulis (Tarigan, 2008:4). 

 
Bagi pemula, masalah pertama yang muncul ketika mau menulis adalah mencari 

sumber inspirasi. Penulis sejati adalah penulis yang ketika tidak ada gagasan, ia terus 
menggali dan mencari sumber inspirasi yang ada, sedangkan orang yang termasuk penulis 
pemula akan menyerah, berdiam diri dan lari dari kenyataan yang dia hadapi dan 
mengurungkan niatnya untuk menulis saat inspirasi tak kunjung ada (Kuncoro, 2009:39). 



 
Di sini permasalahan yang peneliti teliti adalah Kemahiran Menulis Karangan Narasi 

Siswa Kelas XI Sekolah Atas Negeri 13 Batam. Dalam menulis karangan narasi harus 
berdasarkan ciri-ciri karangan narasi dalam setiap materi yang diajarkan pada setiap proses 
belajar mengajar. 

 
Yang mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peneingkatan hasil belajar 

siswa setelah dipakainya ciri-ciri menulis karangan narasi dalam pembelajaran menulis 
karangan narasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Batam. 

 
Penelitian relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang hasil diteliti oleh Dedy 

Mashudi, Kemampuan Menulis Karangan Narasi Pada Aspek Kesatuan Paragraf siswa Kelas 
XI Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang, yang mana hasil penelitian ini juga 
menyatakan bahwa kemampuan siswa meningkat setelah menggunakan aspek kesatuan 
paragraf, koherensi, dan pengembangan paragraf terhadap ketuntasan hasil belajar siswa di 
SMA N 6 Tanjungpinang. 
 
 
2.Metode Penelitian 
 
 Waktu pengamatan dalam penelitian ini dari bulan Maret sampai bulan Juni yakni 
tepatnya setelah Ulangan Akhir Semester 2. Penelitian ini dilakukan bertempat di ruang 
siswa kelas XI SMA Negeri 13 Batam yang beralamat di Teluk Sunti, Kelurahan Pulau 
Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. 
 
 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi adalah siswa kelas XI Sekolah 
Menengah Atas Negeri 13 Batam yang berjumlah 54 siswa pada Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Karena keterbatasan dana, waktu, tenaga dan lain hal maka peneliti membatasi sampel yang 
diambil dari populasinya. Setelah melalui pemilihan kelas yang akan dijadikan sampel 
didapatlah yakni kelas XIA yang berjumlah 27 siswa dan kelas XIB berjumlah 27 siswa. 
Jumlah sampel yang di ambil yaitu seluruhnya yang berjumlah 54 siswa. 
 
 Objek penelitian ini adalah karangan siswa. Siswa diberi tugas menulis karangan 
narasi dengan menggunakan tes tertulis. Pengukuran hail belajar siswa dilakukan dengan tes 
uraian. Penilai karangan siswa berdasarkan ciri-ciri karangan narasi. Penilaian tersebut 
meliputi: (a) berupaya memperlihatkan detil dan rincian tentang kehidupan manusia, (b) nilai 
keindahan isi cerita maupun penyajiannya, (c) peristiwa kehidupan terdapat konflik, (d) 
dialog untuk menghidupkan cerita dan (e) tulisannya disajikan dengan cara kronologis. 
 
 Pada penelitian ini digunakan analisis kuantitatif. Penggolahan data secara umum 
ditentukan dengan menjumlahkan nilai hasil karangan siswa secara keseluruhan, dan 
selanjutnya dibagikan degan jumlah keseluruhan siswa yang diteliti, sehingga mendapatkan 
bilai rata-rata siswa. 
 
 
 
 
 
 



3.Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
 Dari hasil tes diperoleh nilai rata-rata siswa mencapai 64,72 tergolong pada criteria 
“baik”. Kemahiran menulis karangan narasi siswa secara umum, siswa tergolong pada 
kriteria sangat tinggi berjumlah 11 orang, kriteria tinggi berjumlah 27 orang, kriteria sedang 
berjumlah 16 orang. Hasil tes kemahiran siswa dalam tulisannya berisi cerita tentang 
kehidupan manusia, kriteria sangat baik berjumlah 33 orang, kriteria cukup baik berjumlah 
21 orang. Keindahan isi maupun penyajiannya kriteria sangat baik berjumlah 9 orang, kriteria 
cukup baik berjumlah 28 orang, kriteria kurang baik berjumlah 17 orang. Peristiwa 
kehidupan terdapat konflik kriteria sangat baik berjumlah 0 orang, kriteria cukup baik 
berjumlah 24 orang, kriteria kurang baik berjumlah 25 orang, kriteria sangat tidak baik 
berjumlah 5 orang. Dialog untuk menghidupkan cerita kriteria sangat baik berjumlah 0 orang, 
kriteria cukup baik berjumlah 2 orang, kriteria kuramg baik berjumlah 9 orang, kriteria 
sangat tidak baik berjumlah 43 orang. Tulisannya disajikan dengan menggunakan cara 
kronologis kriteria sangat baik berjumlah 13 orang, kriteria cukup baik berjumlah 20 orang, 
kriteria kurang baik berjumlah 21 orang, kriteria sangat tidak baik berjumlah 0 orang. 
 
 Pembahasan hasil peneliti tentukan dengan menghitung nilai nilai rata-rata siswa 
secara umum pada penilaian tes karangan siswa. Peneliti menjumlahkan semua nilai yang 
diperoleh siswa, selanjutnya dibagi dengan seluruh jumlah siswa kelas tersebut, sehingga 
diperoleh nilai rata-rata. Setelah diperoleh nilai rata-rata siswa, peneliti menentukan 
klasifikasi penilaian dengan menggunakan kriteria tingkat keberhasilan siswa dalam % yang 
ditentukan sehingga diperoleh skor criteria siswa secara keseluruhan. Sedangkan untuk 
menghitung nilai akhir siswa, pengolahan data persiswa ditentukan dengan menghitung 
perolehan skor nilai siswa dibagi skor maksimum yang peneliti tentukan, selanjutnya 
dikalikan skor ideal (100), sehingga diperoleh nilai akhir siswa, berdasarkan nilai akhir 
selanjutnya peneliti menentukan klasifikasi penilaian yang ditentukan, sehingga diperoleh 
skor kriteria siswa. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
 

HASIL PENELITIAN 
Tingkat 

Penguasaan 
Siswa 

Kriteria Banyak 
Siswa 

Persentase 
Jumlah Siswa 

Rata-rata Skor 
Kemampuan 

 

60% - 79% 

40% - 59% 

20% - 39% 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

11 

27 

16 

- 

- 

20,37 

50 

29,63 

- 

- 

64,72% 

Tinggi 

  54 100%  

 



Jumlah siswa yang berhasil 38 orang siswa. 

Tingkat persentase kemampuan siswa  x 100 = 70, 37% 

Jumlah siswa yang belum berhasil 16 orang siswa. 

Tingkat persentase kemampuan siswa  x 100 = 29,63% 

Nilai rata-rata kelas  = 64, 72% 

4.Simpulan dan Rekomendasi 
 
 Hipotesis dalam penelitian ini, “siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 13 
Batam mahir menulis karangan narasi berdasarkan ciri-ciri karangan narasi. Hasil yang 
diperoleh siswa tergolong pada kriteria tinggi”. Hasil tes kemahiran rata-rata yang diperoleh 
siswa secara umum adalah 64,72%, termasuk pada kriteria “tinggi”. Simpulan penelitian ini 
adalah menulis karangan narasi dengan menggunakan ciri-ciri karangan narasi dapat 
membantu siswa dalam menulis dan merangkai karangan narasi. 
 
 Untuk itu dalam pembelajaran menulis karangan narasi di lingkungan sekolah untuk 
dapat dijadikan perhatian sepenuhnya. Penggunaan ciri-ciri karangan narasi dapat dijadikan 
sebagai panduan pembelajaran bagi siswa dalam menulis karangan narasi. 
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