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Abstrak 

 

 Kemampuan menulis karangan narasi berdasarkan  pengalaman pribadi siswa 

memperoleh hasil yang berbeda-beda. Meskipun setiap siswa di rata-ratakan mampu 

mengarang, akan tetapi kebanyakan tidak memperhatikan bagaimana menulis dengan 

memperhatikan penggunakan ejaan yang disempurnakan dengan benar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi berdasarkan 

pengalaman pribadi dinilai dari aspek ejaan yang disempurnakan dan kronologis. 

 

 Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

Islam Terpadu Tanjungpinang. Dengan jumlah siswa kelas VII sebanyak 76 siswa. 

Pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah berupa tes. Analisis data yang 

dilakukan adalah berupa deskriptif kuantitatin.  

 

 Berdasarkan perhitungan, maka telas dihasilkan  18 siswa memperoleh nilai dengan 

persentasi ketercapaian belajar 65-84%  termasuk kategori baik. 15 siswa memperoleh nilai 

dengan persentase ketercapaian belajar 55-64% termasuk kategori cukup baik. 43 siswa 

memperoleh nilai dengan persentase ketercapaian belajar 0-54% termasuk kategori kurang 

baik. Skor rata-rata seluruh siswa dalam menulis karangan narasi  
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Abstrac 

 

Finesse of writing composition based of self experience’s got different result. 

Although every student can do that. But mosthy student don’t attanction for use spelling 

well. This research aim know about ability of studend in writing composition based of self 

experience’s student an view grade from spelling aspect that complete and chronological.  

Population of this research is will grades integrated Islamic junior school. By the 

number of grade 76 student. Data collection of this research is a test data analysis is a 

qualitative description. 

Based on the calculation, then the resulting Telas 18 students received grades with 

percentage achievement of learning 65-84% are good. 15 students received grades with 

percentage achievement of learning 55-64% are good enough. 43 students received grades 

0-54 with learning achievement percentage% including unfavorable category. Average 

score of all students in essay writing is based on personal experience narrative is 12.28% 

with unfavorable category 

 

Keywords: Finesse, Narrative Essay, Personal Experience 

 

 

1. Pendahuluan 

Pembelajar sangat dituntut untuk berkemahiran menulis. Kembali kita mengingat 

ketika duduk di bangku Sekolah Dasar(SD). Pengajar sering memberikan tugas menulis 

ataupun mengarang seperti mengarang pengalaman pribadi yang menarik. Setelah  duduk 
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di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan di 

Perguruan Tinggi sekalipun juga masih dituntut untuk mampu menulis dengan baik. Hal 

tersebut terlihat dari banyaknya tugas menulis yang diberikan oleh  guru, mulai dari 

mengarang pengalaman pribadi hingga ke penulisan ilmiah sekalipun. Dapat dibuktikan 

bahwa mulai dari Sekolah Dasar sudah dituntut untuk memiliki kemahiran menulis, karena 

kemahiran menulis itu sangat penting. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk 

mengukur kemahiran menulis karangan narasi berdasrkan pengalaman pribadi siswa Kelas 

VII Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Madinah Tanjungpinang. 

  

2.  Pembahasan 

 

Kemahiran menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi siswa dapat 

dilihat dari hasil tes yang telah diberikan kepada siswa, diperoleh 18  dari 76 siswa 

memperoleh tingkat keberhasilan pembelajaran dengan kualifikasi yang baik dengan 

tingkat pencapaian keberhasilan pebelajaran berhasil. Sedangkan 58 siswa memperoleh 

tingkat keberhasilan pembelajaran tidak berhasil yaitu 15 siswa memiliki kategori cukup 

baik dan 43 siswa memiliki kategori kurang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil 

yang diperoleh siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tanjungpinang 

dalam menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi memperoleh kategori 

kurang baik dengan tingkat keberhasilan pembelajaran tidak berhasil. 

Adapun kualifikasi yang menerangkan perolehan nilai rata-rata keseluruhan menurut 

Aqib (2011:161), yaitu: 

    Tabel 5.1 

Kualifikasi penilaian 

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 

Kualifikasi Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

Jumlah 

siswa 

85-100% Sangat Baik (SB) Berhasil - 

65-84% Baik (B) Berhasil 18 

55-64% Cukup (C) Tidak Berhasil 15 

0-54% Kurang (K) Tidak Berhasil 43 

 

 Kemahiran menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi siswa dalam 

penggunaan huruf kapital sangat penting dalam penulisan sebuah karangan. untuk 

mendapatkan gambaran tentang kemampuan siswa dalam menggunakan huruf kapital 

dengan baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan pada karangan siswa, maka dapat 

dilakukan dalam bentuk tes mengarang terutama menulis karangan narasi berdasarkan 

pengalaman pribadi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu 

Tanjungpinang. Hal ini dapat mengetahui kempuan siswa dalam penggunaan ejaan yang 

disempurnakan dalam hal penggunaan huruf kapital. 

 

 Gambaran kemahiran siswa dalam ejaan yang disempurnakan pada penggunaan 

huruf kapital dapat dilihat dari data yang diperoleh pada bab vi. Sebanyak 76 siswa yang 

mendapat kategori baik berjumlah 20 siswa, kemudian 20  siswa mendapat kategor cukup 

baik dan 36 siswa memperoleh kategori kurang baik. 

 

 Kemahiran siswa menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi dalam 

penggunaan tanda baca berdasarkan data yang diperoleh, yaitu melakukan tes saat 

penelitian, dengan memberikan siswa tes menulis karangan narassi berdasarkan 

pengalaman pribadi. Siswa menulis karangan narassi berdasarkan pengalaman pribadi, 

kemudian dianalisis sesuai aspek penilaian yaitu penggunaan tanda baca yang tepat sesuai 

ejaan yang disempurnakan.  

 

Skor aspek penggunaan tanda baca dapat dilihat dari data yang diperoleh siswa. 

Sebanyak 76 siswa yang mendapat yang mendapat skor 4 berjumlah 2 siswa termasuk 



kategori sangat baik dengan tingkat pencapaian keberhasilan pembeajaran berhasil. Siswa 

yang mendapat skor 3 berjumlah 16 siswa termasuk kategori baik dengan tingkat 

pemcapain keberhasilan pembelajaran berhasil. Siswa yang mendapat skor 2 berjumlah 19 

siswa termasuk kategori cukup baik dengan tingkat pencapaian pembelajaran tidak berhasil 

. Siswa yang mendapat skor 1 berjumlah 39 siswa termasuk kategori kurang baik dengan 

tingkat pencapaian keberhasilan pembelajaran tidak berhasil. 

 

Dalam penulisan karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi, setiap penulis 

harus memperhatikan isi dari karangan, yaitu menentukan urutan kejadian sesuai peristiwa 

yang di alami yang disebut dengan kronologis. Hal ini bertujuan agar jalan cerita tersusun 

secara kompleks. Kronologis kejadian meliputi pengenalan, konflik, klimaks, dan akhir 

cerita. Sehingga suatu karangan dapat tertata rapi sesuai urutan kejadian masing-karangan. 

Dalam penulisan kesesuaian urutan kejadian pada karangan siswa, telah diperoleh hasil tes 

yang diberikan kepada siswa dalam bentuk lembar karangan.  

  

Skor aspek kesesuaian urutan kejadian dapat dilihat dari data yang diperoleh siswa. 

Sebanyak 76 siswa yang mendapat yang mendapat skor 4 berjumlah 11 siswa termasuk 

kategori sangat baik dengan tingkat pencapaian keberhasilan pembeajaran berhasil. Siswa 

yang mendapat skor 3 berjumlah 26 siswa termasuk kategori baik dengan tingkat 

pemcapain keberhasilan pembelajaran berhasil. Siswa yang mendapat skor 2 berjumlah 26 

siswa termasuk kategori cukup baik dengan tingkat pencapaian pembelajaran tidak berhasil 

. Siswa yang mendapat skor 1 berjumlah 13 siswa termasuk kategori kurang baik dengan 

tingkat pencapaian keberhasilan pembelajaran tidak berhasil. 

  

3. Simpulan dan Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada bab IV dan V, dapat diambil 

kesimpulan yaitu dengan pelaksanaan tes kemahiran menulis karangan narasi berdasarkan 

pengalaman pribadi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-

Madinah Tanjungpinang, kemahiran siswa dinyatakan kurang baik. 

 

 Hasil penelitian berdasarkan aspek menunjukkan untuk skor penilaian penggunaan 

huruf kapital yaitu  dengan nilai rata-rata 1,82 dari 76 siswa. Skor penilaian penggunaan 

tanda baca yaitu dengan nilai rata-rata 1,75 dari 76 siswa. Dan skor untuk penilaian 

kesesuan urutan kejadian (kronologos) yaitu dengan nilai rata-rata 2,47 dari 76 siswa. 

 

Perolehan skor dari seluruh siswa mengenai kemahiran menulis karangan narasi 

berdasarkan pengalaman pribadi yaitu 18 siswa memperoleh nilai dengan persentasi 

ketercapaian belajar 65-84%  termasuk kategori baik. Sebayak 15 siswa memperoleh nilai 

dengan persentase ketercapaian belajar 55-64% termasuk kategori cukup baik. Kemudian 

43 siswa memperoleh nilai dengan persentase ketercapaian belajar 0-54% termasuk 

kategori kurang baik. Jadi skor rata-rata seluruh siswa dalam menulis karangan narasi 

berdasarkan pengalaman pribadi adalah 12,28% dengan kategori kurang baik. 

 

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang disampaikan oleh peneliti untuk siswa 

agar dalam kegiatan menulis suatu karangan terutama menulis karangan narasi berdasarkan 

pengalaman pribadi agar memperhatikan penggunaan ejaan yang disempurnakan dan 

kronologis kejadian juga menentukan kesempurnaan dan keberhasilan dalam mengarang 

dalam mengarang. Untuk guru, sebaiknya lebih memberikan atau meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis sustu karangan dengan lebih menekankan penggunaan 

ejaan yang disempurnakan terutama dalam pemakaian tanda baca dan urutukan kejadian 

pada karangan. selanjutnya penelitian ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi peneliti 

selanjutnya. 
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