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ABSTRAK 
 

Menulis adalah proses kreatif. Artinya, menulis merupakan sebuah keterampilan 
yang dilakukan melalui tahapan yang harus dikerjakan dengan mengerahkan 
keterampilan, seni, dan kiat sehingga semuanya berjalan dengan efektif. Sedangkan 
deskripsi merupakan salah satu materi ajar yang diajarkan disekolah menengah atas. 
Selain itu deskripsi juga merupakan karangan yang menceritakan objek secara detil. 
Sedangkan dalam proses belajar mengajar media merupakan hal yang bisa dijadikan 
penunjang pembelajaran. Hal ini melatar belakangi penelitian untuk melihat sejauh mana 
siswa mahir dalam menulis karangan deskripsi. Oleh karena itu peneliti menggunakan 
media didalam materi menulis karangan deskripsi. untuk mengetahui kemahiran menulis 
karangan deskripsi dengan menggunakan media visual. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan kemahiran siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 
Tanjungpinang dengan menggunakan media visual. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yakni teknik tes, sedangkan teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini 111 dan di ambil sampel dengan teknik simple random 
sampling dari empat kelas dikalikan 50% sehingga didapatkan sampel 56 siswa. 

Hasil penelitian Kemahiran Menulis Karangan Deskripsi dengan Menggunakan 
Media Visual Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang Tahun 
Pelajaran 2013/2014, yakni dengan hasil kualifikasi sedang dengan jumlah nilai rata-rata 
siswa 70,200. Dilihat dari keseluruhan aspek yang dinilai yaitu perincian objek, 
mempengaruhi emosi pembaca, diksi, dan organisasi kalimat yang sistematis, siswa lebih 
dominan merincikan objek daripada aspek penilaian yang lain. Terlihat bahwa sebanyak 
27 siswa yang mendapatkan kualifikasi sangat baik. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti, hipotesis pada penelitian ini diterima yaitu tergolong sedang. 
Terlihat bahwa dari keseluruhan aspek yang dinilai, nilai rata-rata siswa adalah 70,200 
yang tergolong sedang. 2% siswa tergolong sangat baik, 43% siswa tergolong baik, 34% 
siswa tergolong sedang, dan 21% siswa tergolong kurang. 
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ABSTRACT 
 

Writing is a creative process. Does it mean, writing is a skill performed through 
the steps that must be done by deploying the skills, the arts, and tips so that everything is 
operating effectively. While description is one of the teaching material that is taught in 
high school. In addition also the descriptive is an essay of telling objects in detail. while 
in the process of teaching media are things that can be used as a supporting learning. This 
is a research background research to see the extent to which students are proficient in 
writing a descriptive essay. Therefore researchers using media in the writing material 
descriptive essay. To know the skills writing descriptive essay by using visual media. The 
purpose of this research is to describe the proficiency student high school class X Negeri 
6 Tanjungpinang by using visual media.  

Research methods used in this research is descriptive quantitative method. The 
technique data collection in this research is a test, while techniques of data analysis in this 
research using quantitative descriptive. Population total in this research is 111 and 
samples taken at randomly from four classed which multiplied by 50% so the total 
samples 56 students. 

Result research skillfulness a wreath of descriptive writing by using visual media 
student high school class X Negeri 6 Tanjungpinang Lesson Year 2013/2014. That is, 
with qualifying results were values average student is 70,200. The results obtained from 
total scores by students in writing descriptive essay devided by total samples. Based on 
the research that has been conducted by the researchers, the hypothesis in this research is 
received with classified as moderate. Seen that the over all aspect assessed, the values 
average student is 70,200 which classified as moderate. 2% student were classified as 
very good, 43% students classified as good, 34% students classified as moderate, and 
21% students classified as less. 
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1. Pendahuluan 
Menurut Semi (2007:14) Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling 

tinggi tingkat kesulitannya dibandingkan dengan ketiga keterampilan lainnya. Yaitu, 
keterampilan menyimak, berbicara dan membaca. Setiap orang yang hendak menulis 
tentu memiliki niat atau maksud di dalam hati atau pikiran apa yang hendak dicapainya 
dengan menulis itu. Niat atau maksud itulah yang dinamakan tujuan menulis. Mengenal 
tujuan menulis merupakan langkah awal yang penting dalam menulis. 

Menurut Finoza (2009:240) deskripsi adalah bentuk tulisan yang bertujuan 
memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan melukiskan hakikat 
objek yanag sebenarnya. Karangan deskripsi merupakan karangan yang lebih 
menonjolkan aspek pelukisan suatu benda sebagaimana adanya. Penggambaran sesuatu 
dalam karangan deskripsi memerlukan kecermatan, pengamatan, dan ketelitian. Hasil 
pengamatan itu kemudian dituangkan oleh penulis dengan menggunakan kata-kata yang 
kaya akan nuansa dan bentuk. Untuk itu penulis harus mampu mengembangkan suatu 
objek melalui rangkaian kata-kata yang penuh arti dan kekuatan sehingga pembaca dapat 
menerimanya seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, menikmati sendiri objek itu. 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium 
yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, Sadiman (1986:6). Walaupun guru 
memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran, tetapi media juga sangat 
dibutuhkan siswa untuk merangsang daya pikirnya bekerja dalam pembelajaran 
sehinggga kreatifitas siswa itu Nampak dalam menulis suatu karangan. Menurut Sadiman 
(1986:17) Secara umum media mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut: 1) 
Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, 2) Mengatasi 
keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, dan 3) Penggunaan media secara tepat dan 
bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. 

Banyak di antara media pendidikan yang ada, media visual yang umum dipakai. 
Peneliti memakai media visual karena ingin memberi gambaran atau penjelasan yang 
lebih konkrit, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya, 
misalnya untuk menarik minat belajar siswa. Guna mendukung kreatifitas siswa, guru 
harus pandai-pandai memilih media yang cocok untuk ditampilkan kepada siswa serta 
dapat membuat siswa berhasil dalam menulis karangan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka pembahasan tentang kemahiran menulis 
karangan deskripsi dengan menggunakan media visual perlu dilakukan, kegiatan ini 
untuk mengetahui kemahiran dan pemahaman siswa tentang mengarang deskripsi  
dengan menggunakan media visual. Hal ini juga dilakukan untuk membuktikan dan 
mengukur sejauh mana  kemahiran siswa dalam menulis karangan deskripsi. Selain itu 
penelitian ini bertujuan untuk  mengevaluasi keberhasilan proses pembelajaran yang telah 
dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa indonesia, oleh karena itu perlu dilakukan 



penelitian  dengan judul kemahiran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan 
Media Visual Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang. 

 
2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif 
guna mendeskripsikan kemahiran menulis karangan deskripsi siswa kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal ini dilakukan 
untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa dalam menulis karangan salah 
satunya menulis karangan deskripsi. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil penilaian terhadap karangan deskripsi siswa dilihat dari aspek perincian objek, 

mempengaruhi emosi pembaca, diksi, organisasi kalimat yang sistematis, yaitu aspek 
perincian objek siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang Tahun 
Pelajaran 2013/2014 nilai rata-ratanya adalah 3,321 berkualifikasi baik, aspek 
mempengaruhi emosi pembaca siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 
Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 nilai rata-ratanya adalah 2,428 berkualifikasi 
kurang, aspek diksi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang 
Tahun Pelajaran 2013/2014 nilai rata-ratanya adalah 2,660 berkualifikasi baik, aspek 
organisasi kalimat yang sistematis siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 
Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 nilai rata-ratanya adalah 2,821 berkualifikasi 
baik.  

Untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran kemahiran menulis karangan 
deskripsi pada keseluruhan aspek, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL  
KUALIFIKASI KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI 

 DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL SISWA KELAS X 
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 TANJUNGPINANG 

No  Nilai  Jumlah Siswa Presentase 
Kualitatif  Kuantitatif  

1 Sangat baik 90-100 1 2% 
2 Baik  72-89 24 43% 
3 Sedang  57-71 19 34% 
4 Kurang  34-56 12 21% 
   56 100% 

 



Berdasarkan data tersebut, kualifikasi sangat baik sebanyak 2% siswa, kualifikasi baik 
sebanyak 43% siswa, kualifikasi sedang sebanyak 34% siswa, kualifikasi kurang 
sebanyak 21% siswa. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 100% siswa.  
 
4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kemahiran menulis karangan deskripsi siswa 
kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 
nilai rata-ratanya adalah 70,200 yang berkualifikasi sedang. Dilihat dari aspek perincian 
objek nilai rata-ratanya adalah 3,321 berkualifikasi baik, aspek mempengaruhi emosi 
pembaca nilai rata-ratanya adalah 2,428 berkualifikasi kurang, aspek diksi nilai rata-
ratanya adalah 2,660 berkualifikasi baik, aspek organisasi kalimat yang sistematis nilai 
rata-ratanya adalah 2,821 berkualifikasi baik.  

Adapun saran dari peneliti adalah Bagi Guru Bahasa Indonesia Sekolah Menengah 
Atas Negeri 6 Tanjungpinang dapat menggunakan media visual yang berbentuk gambar 
animasi dalam proses pembelajaran khususnya dalam belajar mengarang, bagi dunia 
pendidikan, media visual dapat digunakan untuk membangkitkan motivasi, minat, 
imajinasi, serta kreativitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Bahkan, dapat 
meningkatkan kemahiran siswa dalam mengarang, sebagai Guru Bahasa Indonesia harus 
bisa menerapkan strategi mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Sehingga 
proses belajar mengajar lebih efektif dan siswa bisa lebih kreatif lagi, dikarenakan selama 
ini guru masih dianggap satu-satunya sumber ilmu yang utama, Pihak sekolah sebaiknya 
menyediakan media penunjang dalam pembelajaran yang dapat memperlancar proses 
belajar mengajar, serta penerapan strategi mengajar yang memberdayagunakan media 
pembelajaran yang optimal. 
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