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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang kemampuan 

menulis paragraf eksposisi siswa kelas X MAN Tanjungpinang Tahun Pelajaran 

2013/2014. Populasi di Sekolah MAN Tanjungpinang kelas X ini sebanyak 108 siswa 

yang terdiri dari 5 kelas yang masing-masing kelas X1 berjumlah 22 siswa, X2 

berjumlah 21 siswa, X3 berjumlah 21 siswa, X4 berjumlah 22 siswa dan X5 

berjumlah 22 siswa. Adapun sampel yang digunakan peneliti sebanyak 40 siswa 

dengan menggunakan Sampling Random, setiap  kelas diambil sampel 8 siswa.  

Hasil penelitian ini berasal dari tes menulis paragraf eksposisi dengan menggunakan 

media gambar yang dilakukan siswa kelas X MAN Tanjungpinang. Untuk 

mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik tes. Untuk mengukur hasil tes 

tersebut, peneliti mengukurnya dengan menggunakan rubrik penilaian, setelah itu 

data tersebut diolah untuk mencari hasil ketuntasan belajar siswa dengan 

menggunakan rumus: KB = T/Tt x 100%. Kemudian dicari nilai rata-rata kelasnya 

dengan rumus: X = ∑xi/n. Aspek yang dinilai berupa kesatuan, kepaduan, kecukupan 

pengembangan dan susunan yang terpola. Dari hasil perhitungan di peroleh nilai rata-

rata sebesar 75,41%. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan menulis paragraf 

eksposisi siswa masuk kategori cukup. Dari segi persentase, siswa yang masuk 

kategori sangat baik ada 8 siswa (91,66%), Kategori baik ada 13 siswa (83,33%), 10 

siswa (75%) masuk kategori cukup, 4 siswa (58,33%) masuk kategori kurang dan 5 

siswa (33,33%) dengan kategori  kurang sekali.   

 

Kata Kunci: Kemampuan Menulis, Eksposisi, Media Gambar. 

 
 
 

 

 

 



Abstract 

 

This study aims to find out more about the ability to write a paragraph of exposition 

class X MAN Tanjungpinang Academic Year 2013/2014. Population in School's 

class X MAN Tanjungpinang were 108 students consisting of 5 classes each class 

totaled 22 students X1, X2 totaling 21 students, totaling 21 students X3, X4 and X5 

are 22 students totaling 22 students. The researchers used a sample of 40 students 

using Random Sampling, sample taken every class of 8 students. 

These results are from tests writing paragraphs of exposition by using media images 

made class X MAN Tanjungpinang. To obtain the data, the researchers used a 

technique tests. To quantify the results of these tests, researchers measured using an 

assessment rubric, after which the data is processed to seek mastery learning 

outcomes of students by using the formula: KB = T / Tt x 100%. Then look for the 

average value of the class with the formula: X = Σxi / n. Aspects assessed in the form 

of unity, cohesion, adequacy and arrangement of the patterned development. From 

the calculation of the value obtained by an average of 75.41%. This proves that the 

ability of students to write a paragraph of exposition in the category pretty. In terms 

of percentages, the students are categorized very well there are 8 students (91.66%), 

good class there are 13 students (83.33%), 10 students (75%) categorized as 

sufficient, 4 students (58.33%) categorized as less and 5 students (33.33%) with than 

one category less. 
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1. Pendahuluan  

Menulis bagi siswa merupakan hal penting dalam menuangkan pikiran ke dalam 

bentuk tulisan. Keterampilan menulis mempunyai empat jenis keterampilan yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan 

keterampilan menulis (Tarigan, 2008: 1). Keterampilan menulis seseorang diperoleh 

setelah dilahirkan dan bukan merupakan keterampilan bawaan. Kemampuan menulis 

ini juga dapat diperoleh melalui proses pembelajaran di sekolah dan merupakan 

tanggung jawab guru. Menulis merupakan suatu proses kreatifitas, artinya menulis 

merupakan sebuah keterampilan, seni dan kiat sehingga semuanya berjalan lancar 

dengan efektif.  

Menurut Atar Semi (2007:14) Setiap orang yang hendak menulis tentu 

mempunyai niat atau maksud di dalam hati atau pikiran apa yang hendak dicapainya 

dengan menulis itu. Melalui tulisan siswa dapat menyampaikan maksud dan tujuan 

tulisannya terhadap pembaca. Membiasakan siswa mengingat dan mengekspresikan 

tulisan dipikirannya didapat dari pengalaman serta pengetahuan.  

Kemampuan menulis lebih sulit dikuasai dibandingkan tiga kemampuan bahasa 

yang lainnya. Hal ini disebabkan kemampuan menulis menghendaki kebahasahaan 



dan unsur isi harus terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan karangan yang 

runtun dan padu. Menulis merupakan sebuah proses yang melibatkan tahap 

prapenulisan, penulisan serta penyuntingan, perbaikan dan penyempurnaan, Suparno 

dan Yunus (2006: 15). 

Sedangkan untuk menulis sebuah paragraf baik siswa harus memperhatikan 

syarat-syarat menulis  paragraf yang baik. Sebagai seorang guru seharusnya 

menjelaskan materi paragraf dengan sedemikian rupa agar siswa bisa memahami dan 

mengerti tentang materi itu. Jika siswa sudah benar-benar memahami materi itu maka 

siswa bisa menulis paragraf dengan baik dan benar. Walaupun paragraf mengandung 

beberapa kalimat, tidak satupun dari kalimat-kalimat itu yang memperkatakan soal 

lain. Seluruhnya memperbincangkan satu masalah atau sekurang-kurangnya bertalian 

erat dengan masalah. Munculnya permasalah adalah bila siswa tidak memahami cara-

cara penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan dalam 

paragraf. Eksposisi mengandalkan strategi pengembangan alenia seperti lewat 

pemberian contoh, proses, sebab-akibat, klasifikasi, definisi, analisis komparasi dan 

kontras, Alwasilah (2005:  111).  

Menurut hasil pengamatan, peneliti menemukan berbagai masalah yang muncul 

sebagai akibat kurangnya  kemampuan menulis siswa. Dilihat dari kondisi di 

lapangan, berbagai masalah terjadi antara lain berkaitan dengan alokasi waktu 

pembelajaran menulis yang terbatas, cara guru mengajar dan menjelaskan di depan 

kelas secara sekilas sehingga membuat siswa tersebut kurang memahami pelajaran itu 

tanpa menggunakan media pembelajaran,  keterbatasan fasilitas sekolah membuat 

tenaga pendidik malas untuk berkreasi dalam menerapkan strategi pembelajaran, 

Selain itu, dalam membuat paragraf siswa merasa belum mampu menyusun kalimat 

dengan struktur kalimat yang tepat, bahasa yang baik dan benar, menentukan topik 

dan judul dan membedakan paragraf dan karangan.  Keadaan ini mengakibatkan tidak 

efektifnya pembelajaran menulis di kelas. Media pembelajaran diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan menulis paragraf. Pendidik harus memilih media yang 

mudah diperoleh seperti media visual yang berupa foto, gambar, poster, grafik, sketsa 

bagan dan lain sebagainya. Media gambar dapat membangkitkan kratifitas siswa 

dalam menulis paragraf terutama paragraf eksposisi. Dengan menggunakan gambar 

siswa dapat berimajinasi dan berkreasi dalam mengembangkan gagasan sesuai 

dengan gambar yang disediakan.  

Upaya pun diambil untuk meningkatkan minat serta mempermudah siswa untuk 

memahami ketika membuat sebuah paragraf dengan menggunakan media gambar 

agar siswa bisa berimjinasi secara luas untuk menulis apa yang ingin ditulis. Hal ini 

bertujuan untuk membiasakan siswa menulis secara benar. Dalam proses 

pembelajaran diharapkan para  guru menggunakan media atau alat peraga dengan 

sebaik-baiknya agar materi dapat tersampaikan dengan baik dan jelas sehingga 

memudahkan siswa untuk memahami. Penggunaan media dirasa sangat efektif 

membuat siswa lebih aktif dan tertarik ketika proses pembelajaran sedang 

berlangsung.  

Gerlach dan Ely dalam Azhar (2011:3) mengatakan bahwa media  apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 



kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap. Menurut Gagne’ dan Briggs dalam Azhar (2011:4)  secara implisit mengatakan 

bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran.  

Melalui penelitian ini, peneliti tertarik meneliti Kemampuan Menulis Paragraf 

Eksposisi dengan Menggunakan Media Gambar Siswa Kelas X Madrasah Aliyah 

Negeri Tanjungpinang sebagai subjek penelitian. Peneliti bermaksud untuk 

mengetahui kemampuan menulis siswa ketika penulisan menggunakan media 

gambar. Penelitian ini belum pernah dilakukan di sekolah tersebut dan untuk 

mengetahui Kemampuan Menulis Paragraf Eksposisi dengan Menggunakan Media 

Gambar  Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang Tahun Pelajaran 

2013/2014.  

 

 

2. Metode Penelitian 

 

Metode ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitaf, yaitu menggambarkan 

hasil penelitian hasil penelitian berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh siswa dalam tes 

kemampuan menulis paragraf. Teknik penelitian yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik tes. 

 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 

Berdasarkan hasil tes menulis paragraf eksposisi siswa, 8 siswa memperoleh 

kategori sangat baik yaitu 20 % dari 40 siswa, 13 siswa memperoleh kategori baik 

yaitu 32,5 % dari 40 siswa, 10 siswa memperoleh kategori cukup yaitu 25 % dari 40 

siswa, 4 siswa memperoleh kategori kurang yaitu 10 % dari 40 siswa dan 5 siswa 

memperoleh kategori kurang sekali yaitu 12,5 % dari 40 siswa. Nilai rata-rata 

keseluruhan 76 dengan kategori baik.   

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan skor yang 

diperoleh siswa pada aspek kesatuan sebesar 103 yaitu 29 siswa mendapat skor 3, 5 

siswa mendapat skor 2 dan 6 siswa mendapat skor 1 dengan tingkat kualifikasi 

84,98% berada pada kategori baik dengan tingkat pembelajaran berhasil. Untuk aspek 

kepaduan skor yang diperoleh siswa 97 yaitu 21 siswa mendapat skor 3, 15 siswa 

mendapat skor 2 dan 4 siswa mendapat skor 1 dengan tingkat kualifikasi 80% yang 

berada pada kategori baik dengan tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil. Untuk 

aspek kecukupan pengembangan skor yang diperoleh siswa  85 yaitu 9 siswa 

mendapatkan skor 3, 27 siswa mendapatkan skor 2 dan 4 siswa mendapatkan skor 1 

dengan tingkat kualifikasi 70% yang berada pada kategori cukup dengan tingkat 

keberhasilan pembelajaran berhasil. Dan untuk aspek susunuan yang terpola skor 

yang diperoleh siswa 76 yaitu 15 siswa mendapatkan skor 3, 26 mendapatkan skor 2 

dan 9 mendapatkan skor 1 dengan tingkat kulifikasi 62% yang berada pada kategori 

cukup dengan tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil.  



Penentuan sampel sebanyak 40 siswa dari populasi yang ada dengan 

menggunakan teknik random sampling. Setelah tes diberikan kepada sampel, secara 

keseluruhan hasil menulis paragraf eksposisi dengan menggunakan media gambar 

memperoleh nilai rata-rata 75,41 dengan kategori cukup.  

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu Kemampuan Menulis Paragraf Eksposisi 

dengan Menggunakan Media Gambar Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah cukup. Nilai rata-rata siswa dalam 

penelitian ini adalah 75,41% dengan kategori cukup. Dengan demikian, hipotesis 

penelitian diterima.  

 

4. Simpulan dan Saran 

 Hasil tes dari kemampuan menulis paragraf eksposisi dengan menggunakan 

media gambar dalam aspek kesatuan adalah 8,58% yang kualifikasinya baik dengan 

tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil. Hasil tes dari kemampuan menulis 

paragraf eksposisi dengan menggunakan media gambar dalam aspek kepaduan adalah 

8,08% yang kualifikasinya baik dengan tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil. 

Hasil tes dari kemampuan menulis paragraf eksposisi dengan menggunakan media 

gambar dalam aspek kecukupan pengembangan adalah 7,08% yang kualifikasinya 

cukup dengan tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil. Hasil tes dari kemampuan 

paragraf eksposisi dengan menggunakan media gambar dalam aspek susunan yang 

terpola adalah 6,33% yang kualifikasinya cukup dengan tingkat keberhasilan 

pembelajaran berhasil.  

Berdasarkan hasil penelitian, Kemampuan Menulis Paragraf Eksposisi dengan 

Menggunakan Media Gambar Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang 

Tahun Pelajaran 2013/2014 tergolong cukup, (nilai rata-rata siswa dalam penelitian 

ini adalah 75,41%). Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian diterima.  

Jadi, Kepada guru, kreativitas dalam proses pembelajaran lebih ditingkatkan 

lagi  khususnya guru bidang studi bahasa indonesia sebaiknya menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, khususnya dalam 

pembelajaran paragraf terutama paragraf eksposisi misalnya dengan menggunakan 

media gambar yang dapat mengembangkan ide atau gagasan dalam menulis paragraf 

eksposisi dan tidak memerlukan biaya mahal serta lebih mudah dan praktis. Selain itu 

hasil menulis paragraf siswa juga lebih menarik. Kepada siswa sebaiknya lebih rajin 

dan tekun dalam menulis khususnya menulis paragraf karena materi tersebut menjadi 

salah satu penilaian dalam pembelajaran bahasa indonesia serta berguna untuk 

pembelajaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kepada peneliti lainnya, 

peneliti menyarankan agar melakukan penelitian untuk melihat kemampuan menulis 

pada aspek lainnya seperti jenis paragraf lainnya atau dengan menggunakan media 

pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif.   
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