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Abstrak 

Kata Kunci: Karangan Deskriptif, Media Gambar 

 Suatu bangsa dikatakan telah memiliki kebudayaan yang maju jika 

masyarakatnya telah membiasakan diri dalam kegiatan literatif. Di negara-negara 

baru seperti Amerika dan Jepang, kegiatan membaca dan menulis menjadi lebih 

populer di bandingkan kegiatan menyimak atau berbicara, oleh karena itu, negara-

negara tersebut memiliki peluang yang lebih besar dalam memperoleh dan 

mengolah informasi. Salah satu kriteria yang sebaiknya digunakan dalam 

pemilihan media adalah dukungan terhadap isi bahan pengajaran dan kemudahan 

memperolehnya (Arsyad, 2010: 105). Oleh karena itu peneliti harus memilih 

media yang dekat dengan siswa serta mudah diperoleh. Media gambar merupakan 

media yang umum dipakai tanpa harus memerlukan peralatan khusus.  

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan menulis karangan deskriptif menggunakan media gambar siswa kelas 

XI SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun ajaran 2013 / 2014. 

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskrptif kuantitatif 

menggunakan populasi yang digunakan adalah siswa kelas XI SMK Negeri 1 

Tanjungpinang yang berjumlah  50  orang, terdiri dari dua kelas, 30 orang kelas 

TKJ dan 20 kelas MM. dan sampel merupakan bagian anggota dari populasi yang 

dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat 

mewakili populasinya. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes. 

Tes kemampuan menulis karangan deskriptif dengan media gambar kelas 

XI SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/ 2014 Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2013/ 2014, yang berjumlah 45 siswa dengan tes tertulis. Tes 

menulis bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis karangan deskriptif 

dengan media gambar yang telah tersedia. Analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 

2010:164). Berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian pada bab 

sebelumnya, disimpulkan kemampuan menulis karangan deskriptif dengan media 

gambar kelas XI SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/ 2014 

tergolong cukup. Dengan melakukan kegiatan seperti ini, siswa terlatih untuk 

mengembangkan logika, daya imajinasi, dan kemampuan menggunakan bahasa 

yang benar. 

 



 

Abstract 

Keywords: Descriptive Essay, Media Image 

 A nation said to have had an advanced culture if people have to get used 

to the activity literatif. In new countries such as the USA and Japan, reading and 

writing are becoming more popular in the activities compare listening or speaking, 

therefore, these countries have greater opportunities to acquire and process 

information. One of the criteria that should be used in the selection of the media is 

support for the content of teaching materials and the ease of acquiring (Arsyad, 

2010: 105). Therefore, researchers must select the media close to the students as 

well as easy to obtain. Media images are commonly used media without requiring 

special equipment. Based on the formulation of the problem, this study aims to 

determine descriptive essay writing skills using media images of class XI student 

of SMK Negeri 1 Tanjungpinang the school year 2013/2014. 

This research uses descriptive quantitative method using a population that is used 

is a class XI student of SMK Negeri 1 Tanjungpinang totaling 50 people, 

consisting of two classes, 30 classes and 20 classes TKJ MM. and samples are 

part of the members of the population that is selected by using certain procedures 

that are expected to represent the population. In this study, data collection 

techniques using test techniques. 

Descriptive essay writing test capabilities with media images of class XI SMK 1 

Tanjungpinang academic year 2013/2014 Semester Academic Year 2013/2014, 

which amounted to 45 students with a written test. Writing test aims to determine 

the ability to write a descriptive essay by media images that have been available. 

Data analysis is an activity after the data of all respondents or other sources of 

data collected (Sugiyono, 2010: 164). Based on the data and discussion of the 

results in the previous chapter, concluded the ability to write a descriptive essay 

by media images of class XI SMK 1 Tanjungpinang in the school year 2013/2014 

was quite. By doing this kind of activity, students are trained to develop logic, 

imagination, and the ability to use the correct language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

Suatu bangsa dikatakan telah memiliki kebudayaan yang maju jika 

masyarakatnya telah membiasakan diri dalam kegiatan literatif. Di negara-negara 

baru seperti Amerika dan Jepang, kegiatan membaca dan menulis menjadi lebih 

populer di bandingkan kegiatan menyimak atau berbicara, oleh karena itu, negara-

negara tersebut memiliki peluang yang lebih besar dalam memperoleh dan 

mengolah informasi. 

Sistem pendidikan di Indonesia dapat dikatakan sebagai upaya para ahli 

pendidikan untuk mendorong siswa agar mengalami kemajuan di berbagai bidang. 

Salah satu cara untuk mendapatkan kemajuan tersebut, yaitu dengan membiasakan 

kegiatan membaca dan menulis dalam kegiatan sehari-hari. 

Keterampilan menulis perlu diperhatikan karena merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa. Dengan menulis siswa 

dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau pendapat, pemikiran, 

dan perasaan yang dimiliki. Selain itu, dapat mengembangkan daya pikir dan 

kreativitas siswa dalam menulis. Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian dijelaskan dengan cara penelitian akan dilakukan, yang 

di dalamnya mencakup bahan penelitian, alat, jalan penelitian, variabel dan data 

yang hendak disediakan dan analisis data Mahsum (2005:70). Di sini peneliti 

menggunakan metode deskrptif kuantitatif. Yaitu metode penelitian yang bersifat 

menggambarkan fakta yang sesuai dengan data yang diperoleh (Aqib, 2008:39). 

 Dalam mengukur kemampuan siswa dalam menulis karangan deskriptif 

berdasarkan pengalaman pribadi, maka peneliti telah merumuskan dua aspek 

penilaian, yaitu dari unsur  kesesuaian terhadap gambar dan ejaan yang 

disempurnakan dengan baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 

3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Tes kemampuan menulis karangan deskriptif dengan media gambar 

kelas XI SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/ 2014 Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2013/ 2014, yang berjumlah 45 siswa dengan tes tertulis. 

Tes menulis bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis karangan deskriptif 

dengan media gambar yang telah tersedia.  



  Berdasarkan hasil tes penelitian, maka dapat dilihat Persentase 

kemampuan menulis karangan deskriptif dengan media gambar dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:  

 

SKOR HASIL KEMAMPUAN MENULIS DESKRIPTIF DENGAN MEDIA 

GAMBAR KELAS XI SMK Negeri 1 Tanjungpinang 

 

No Nama Skala Penilaian Skor Kategori 

1 Adrianto  Sangat bagus  

2 Adriato    

3 Andi Desrian    

4 Andi Setiawan    

5 Aryuni Purwaningsih    

 

 Pencapaian tujuan pembelajaran kemampuan menulis karangan deskriptif dengan 

media gambar pada keseluruhan aspek, Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat 

perbedaan skor yang diperoleh siswa dalam kemampuan siswa menulis karangan 

deskriptif dengan media gambar. Untuk mencari skor kemampuan menulis 

karangan deskriptif dengan media gambar menggunakan rumus ketuntasan belajar 

Debdikbud dalam Akbar (2011:44) yaitu: 

        T 

KB = ___________ x 100 

        Tt 

 .............................................. isi keterangan satu persatu siswa  

Ex :1.  ani : memperoleh nilai cukup 

 2,  dst 

 

 

 

 

 

 



4. Simpulan  

 Berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian pada bab 

sebelumnya, disimpulkan kemampuan menulis karangan deskriptif dengan 

media gambar kelas XI SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/ 

2014 tergolong cukup dan dapat dilihat peraspek sebagai berikut: pada aspek 

huruf kapital kategori cukup, apek penggunaan tanda baca kategori cukup, dan 

pada aspek kesesuian isi pada teks wacana dialog kategori cukup. Hal ini dilihat 

melalui hasil rata-rata kelas kemampuan menulis karangan deskriptif dengan 

media gambar kelas XI SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/ 

2014 dengan nilai rata-rata siswa adalah …..dan berkategori cukup (……),  

Menurut hipotesis penelitian kemampuan menulis karangan deskriptif 

dengan media gambar kelas XI SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 

2013/ 2014 tergolong cukup. Jadi, hipotesis penelitian ini diterima. 

Dilihat dari segi persentase, siswa yang perolehan nilai dengan kategori 

sangat baik sebanyak …. siswa (….%) dengan pencapaian pembelajaran 85-

100%, … siswa (….%), memperoleh nilai dengan persentase pencapaian 

pembelajaran 65-84% yang termasuk kategori baik, … siswa (…%), 

memperoleh nilai dengan  

kategori cukup dengan persentase pencapaian pembelajaran 55-64% … 

siswa (….%). maka siswa yang memperoleh nilai dengan persentase pencapaian 

pembelajaran 0-54% yang termasuk kategori kurang sekali (gagal) tidak ada 
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