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ABSTRACT 

Thorough that porpuse to description degree ability and descreption 

happen to be with error in apply element’s constructor narration is: 1. Uniformlity 

theme 2. In harmony qully 3. Clarity doer 4. Clarity yard 5. Point of fiew in 

writing narration building on text interview agency student class V11 G SMP 16 

country Jambi city  years learned 2016/2017. Plan which use in order to thorough 

is description quantitative. To porpurse description about a certain situation in a 

objectif manner in a clescription cituation. Sobjek to thorough is student class VII 

SMP country Jambi city 16 years learn 2016/2017 amount to 31 people. Building 

on yield thorough then can conclution that ability writing naration on the text 

interview which obervation clements constructor narration to student class VII G  

SMP 16 country Jambi city  Is enoughi capable wich ability writing naration 3,08. 

Ability elements constructor narration building yard or setting as big 3,3, from 

criteria element’s coustmctor narration building point of view as big. 2,9. 

A Bullding  yield through in suggestion to teach sector study Indonesian 

language. Different from other teach sector study  Indonesian language in SMP 16 

country Jambi city in order that more in be mine in a critical about what will this 

write with applying for avariety of instrument. 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada dua kemampuan berbahasa 

yaitu kemampuan lisan dan kemampuan tulis. Untuk bahasa tulis mencakup 

menyimak dan berbicara.Sedangkan kemampuan tulis mencakup kemampuan 

membaca dan menulis.Empat aspek inilah yang menjadi dasar dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Dari keempat aspek tersebut, kemampuan yang 

dipandang lebih sulit atau aktivitas yang tidak disukai oleh siswa adalah 

kemampuan menulis karena menulis merupakan proses mengubah pikiran atau 
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perasan dalam bentuk tulisan yang memang benar-benar membutuhkan suatu 

keterampilan khusus. 

 Maka dari itulah peneliti mengambil judul tentang kemampuan menulis, 

karena menulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh proses 

pembelajaran yang dialami siswa selama menuntut ilmu di sekolah. Menulis juga 

memerlukan keterampilan atau kemampuan karena diperlukan latihan-latihan 

yang berkelanjutan dan terus-menerus terutama dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Dengan menulis juga, seseorang akan menempuh seluruh proses dalam 

berbahasa. Sebelum menulis, siswa dituntut untuk menyimak, berbicara, dan 

membaca dengan baik.Dan menulis juga merupakan bukti nyata dari keempat 

aspek tersebut. Karena jika seseorang bisa menulis berarti ia sudah bisa, 

mendengar, berbicara, dan membaca. 

Kegiatan menulis harus dilatih kepada siswa secara sungguh-sungguh agar 

tujuan pembelajaran menulis dapat dicapai secara optimal.Hal ini penting 

dilaksanakan karena menulis merupakan sarana untuk mengembangkan 

intelektual anak sejak pendidikandasar.Kegiatan menulis memang tidak semudah 

yang kita bayangkan.Seseorang sering kali mengalami keinginan untuk menulis, 

tetapi tidak sanggup untuk melakukannya. 

Kesulitan siswa untuk mengembangkan bahasa supaya dapat lebih 

menarik diharapkan dapat teratasi dengan kondisi kelas yang tenang dan 

bersih.Namun siswa merasa tidak dapat secara bebas memilih dan 

mengembangkan tema yang menarik karena guru telah menentukan tema 

sebelumnya.Dan kesulitan selanjutnya adalah dalam pemilihan kata yang tepat.Ini  
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dikarenakan siswa kurang membaca sehingga tidak memiliki referensi. Oleh 

karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia sangat dibutuhkan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulisan.beberapa ragam tulisan yang dipelajari di SMP adalah 

narasi, dekskripsi, laporan hasil observasi, dan teks prosedur. 

Dari semua ragam tersebut, narasi merupakan dasar untuk 

mengembangkan ke tulisan yang lain. Karena narasi merupakan cerita yang 

berusaha menciptakan, mengisahkan, dan merangkaikan tindak tanduk manusia 

dalam sebuah peristiwa atau pengalaman manusia dari waktu ke waktu yang di 

dalamnya terdapat tokoh yang menghadapi suatu konflik yang disusun secara 

sistematis. 

Ruang lingkup mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi empat 

aspek kemampuan yaitu: mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Salah satu 

kompetensi dasar adalah yang terdapat dalam KTSP SMP kelas VII yakni 

mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan memperhatikan unsur 

pembangun narasi. Dengan KD mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan 

memperhatikan tulisan. 

Dilihat dari kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran, menyajikan 

gagasan dalam bentuk narasi merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang 

masih dianggap sulit. Peneliti memilih narasi berdasarkan teks wawancara karena 

siswa akan menemukan dan menyampaikan informasi secara tepat dari apa yang 

telah dibaca. Hal ini disebabkan karena siswa sulit mencari kata, dan kurangnya 
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minat siswa dalam menulis. Hal ini diperoleh dari pengamatan guru bahasa 

Indonesia di SMP Negeri 16 Kota Jambi. 

Dipilihnya kelas VII sebagai subjek penelitian yang berjudul Kemampuan 

Menulis Narasi Berdasarkan Teks Wawancara Siswa Kelas VII G SMP Negeri 16 

Kota Jambi Tahun Ajaran 2016/2017. Menurut penilaian guru bahasa Indonesia di 

SMP Negeri 16 Kota Jambi menyatakan bahwa semua kelas VII sama rata atau 

tidak adanya kelas unggulan. Akan tetapi, kelas VII G dihadapkan dengan 

persoalan yang berhubungan dengan kegiatan menulis, yaitu kurangnya minat 

siswa terhadap pelajaran menulis sebagian besar siswa mengeluh, bahkan tidak 

mengejarkan tugas yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. 

Dari hasil pencarian literatur tentang hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan belum pernah dilakukan penelitian tentang menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara di SMP N 16 kota Jambi. SMP Negeri 16 Kota jambi 

merupakan sekolah yang menjadi incaran siswa-siswi tamatan SD. Dengan 

kondisi seperti ini merupakan sebuah tantangan bagi guru-guru termasuk guru 

bahasa Indonesia untuk meningkatkan mutu pembelajaran terutama dalam materi 

menulis narasi. Berdasarakan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik 

untuk melakasanakan penelitian yang berjudul “Kemampuan Menulis Narasi 

Berdasarkan Teks Wawancara Siswa Kelas VII B SMP Negeri 16 Kota Jambi 

Pada Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan makan rumusan masalah 

dalam penelitian adalah “Bagaimanakah kemampuan menulis Narasi Berdasarkan 

Teks Wawancara Siswa Kelas VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi Tahun Pelajaran 

2016/2017”. 
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Tujuan penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan menulis narasi berdasarkan teks wawancara siswa 

kelas VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoretis diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian ini dapat 

diharapkan dapat membantu pengembangan keilmuan terutama untuk menambah 

kajian pustaka mengenai kemampuan menulis narasi berdasarkan teks wawancara 

siswa kelas VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi. 

Secara praktis Hasil penelitian ini memberikan deskripsi tentang kemampuan 

menulis surat dinas siswa kelas VII G  SMP Negeri 16 Kota Jambi Tahun 

Pelajaran 2016/2017. Secara praktis  hasil penelitian ini dapat dijadikan memberi 

pengetahuan, pengalaman, wawasan dalam melaksanakan bagi peneliti. Penelitian 

ini dapat berguna sebagai bahan masukan kepada guru bidang studi bahasa 

Indonesia dalam mengefektifkan pemebelajaran menulis narasi. Penelitian ini 

dapat dijadikan pedoman siswa dalam meningkatkan aspek yang lemah dalam 

menulis surat dinas serta memelihara aspek yang lemah serta memelihara aspek 

yang sudah maksimal dalam menulis narasi.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hakikat Menulis 

 

Menurut Suparno dan Yunus (dalam Dalman 2015: 4) “menulis 

merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya”. Dalman (2015: 3) 

menyatakan “Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian 

pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa 

Rosnauli Hutabarat 



 
 

tulis sebagai alat atau medianya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, 

yaitu: menulis sebagai penyampaian pesan, isi, tulisan, saluran atau media, dan 

membaca. 

Tarigan (1986: 21) “Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-

lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut. Gambar 

atau lukisan dapat menyampaikan makna, tetapi tidak menggambarkan kesatuan-

kesatuan bahasa”. 

Pembelajaran Menulis di SMP 

Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan 

menemukan serta menggunakan kemampuan menulis yang ada dalam dirinya. 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. 

Menulis narasi merupakan materi pembelajaran yang perlu diajarkan 

kepada siswa. Pembelajaran menulis dengan kompetensi dasar mengubah teks 

wawancara menjadi narasi di SMP diajarkan pada kelas VII semester ganjil. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap 

karya kesastraan manusia Indonesia. 

Narasi 

Eriyanto (2013: 15) mengemukakan “Narasi merupakan rangkaian 

peristiwa yang disusun melalui hubungan sebab akibat dalam ruang waktu 

tertentu.Pada dasarnya narasi merupakan penggabungan berbagai peristiwa 

menjadi satu jalinan cerita.Dalman (2015: 105) mengemukakan “Narasi adalah 
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cerita.Cerita yang berdasarkan urutan suatu atau serangkain kejadian atau 

peristiwa.Dalam kejadian ada tokoh yang mengalami pertikaian”. 

Keraf (2010: 136) menyatakan karangan narasi merupakan suatu bentuk karangan 

yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkai menjadi 

sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu, atau dapat juga 

dieumuskan dengan cara lain, narasi adalah suatu bentuk karangan yang berusaha 

menggambarkan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah 

terjadi. 

 

Jenis Narasi 

1. Narasi Ekspositoris (Narasi Faktual) 

 

Dalman (2015: 111) Narasi Ekspositoris adalah narasi yang memiliki sasaran 

penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan 

memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang.Dalam narasi 

ekspositoris, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang 

sebenarnya.Pelaku yang ditonjolkan biasanya satu orang.Pelaku diceritakan mulai 

dari kecil hingga saat terakhir dalam kehidupannya. 

Keraf (2010: 137) narasi ekspositoris yang bersifat khusus adalah narasi yang 

berusaha menceriterakan suatu peristiwa yang khas, yang hanya terjadi sekali. 

Peristiwa yang khas adalah peristiwa yang tidak dapat diulang kembali, karena ia 

merupakan pengalaman atau kejadian pada suatu waktu tertentu saja. 

2. Narasi Sugestif ( Narasi Artistik) 

Dalman (2015:113) menyatakan narasi sugestif adalah narasi yang berusaha 

untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat yang 

terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah 

melihat.Dalam hal ini, penulis harus mampu menggambarkan atu 
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mendeskripsikan perwatakan para tokoh dan menggambarkan kejadian atau 

peristiwa yang dialami para tokoh, dan tempat terjadinya peristiwa. 

Detail-detail dalam Narasi 

Detail –detail yang harus diperhatikan dalam karangan narasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Detail-detail narasi disusun dalam sekuensi ruang dan waktu yang 

menyarankan adanya bagian awal, tengah, akhir. 

2. Jika cerita menyangkut latar tempat, maka pengisahan mengalami 

pergantian dari suatu tempat ke tempat lain. 

3. Jika cerita menyangkut latar waktu, maka pengisahan mengalami pergantian 

dari waktu ke waktu. 

4. Jika cerita menyangkut perbuatan, maka tokoh pengisahan mengalami 

gerakan dari suatu adegan ke adegan berikutnya. 

5. Di samping, narasi juga dikembangkan dengan menggunakan dekripsi, 

ekspoisi, dan dialog. 

6. Dalam cerita, rangkaian peristiwa sangat penting. 

Pola Pengembangan Narasi 

Semi (dalam Dalman 2015: 109) menyatakan bahwa tulisan narasi 

biasanya mempunyai pola.Pola sederhana berupa awal peristiwa, tengah 

peristiwa, dan akhir peristiwa.Awal narasi berisi pengantar, yaitu 

memperkenalkan suasana dan tokoh.Bagian awal harus dibuat menarik agar dapat 

mengikat tokoh.Bagian awal harus dibuat menarik agar dapat mengikat pembaca. 
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Dengan kata lain, bagian ini mempunyai fungsi khusus untuk memmancing 

pembaca dan mengiring pembaca pada kondisi ingin tahu kejadian selanjutnya.  

Bagian tengah merupakan bagian yang menjelaskan secara panjang lebar 

tentang peristiwa.Di bagian ini, penulis memunculkan konflik, kemudian konflik 

tersebut diarahkan menuju klimaks cerita. Setelah konflik mencapi klimaks, 

secara berangsur-angsur cerita akan mereda. Bagian akhir cerita yang mereda ini 

memiliki cara pengungkapkan bermacam-macam. Ada yang menceritakandengan 

panjang, singkat, dan ada pula yang berusaha menggantungkan akhir cerita 

dengan mempersilahkan pembaca untuk menebaknya sendiri. 

Ciri-ciri Narasi 

Menurut Keraf (2010: 136) ciri-ciri karangan narasi adalah  

1. Menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan  

2. Dirangkai dalam urutan waktu. 

3. Berusaha menjawab pertanyaan, apa yang terjadi. 

4. Ada konflik, oleh sebuah narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. 

METODE PENELITIAN  

 Rancangan Penelitian 

Menurut Arikunto (2014:3) “deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah 

disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. Sesuai 

dengan rumusan masalah, yang akan dideskripsikan pada penelitian ini adalah 

kemampuan siswa kelas VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi dalam menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara. Kemampuan tersebut akan dideskripsikan dengan 

menyajikan kriteria penilaian berdasarkan indikator penilaian yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran menulis narasi.  
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Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

Margono (2014: 105), penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan 

keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Jadi penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang menjadikan angka sebagai objek berdasarkan fakta. 

 

Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis siswa kelas VII G 

SMP Negeri 16 Kota Jambi dalam menulis narasi. Sumber data penelitian ini 

adalah hasil tulis siswa kelas VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi tahun pelajaran 

2016/2017. 

Lokasi dan Subjek Penelitian 

penelitian ini dilaksanakan di kelas VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi 

dengan objek penelitian berjumlah 31 orang siswa, yang terdiri dari 15 siswa 

putra dan 16 siswa putri.  

  

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes. Menurut Arikunto (2006: 

150) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok. 

Instrumen Penelitian 

 Instrumen dalam penelitian ini adalah tes untuk kerja.Tes dalam penelitian 

ini digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menulis narasi berdasarkan 

teks wawancara, sehingga menghasilkan tulisan berupa narasi dari teks  

wawancara siswa kelas VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi tahun pelajaran 

2016/2017. Pada tes tersebut siswa ditugasi untuk menulis narasi berdasarkan teks 

wawancara 

Validitas dan Realibilitas 

Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid bila instrument itu mengukur apa yang 

semestinya diiukur, validitas dalam penelitian ini yaitu validitas isi, disebabkan 
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karena yang akan diukur sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di silabus 

KTSP 2006 untuk SMP. Kemudian tes ini juga dimaksudkan untuk mengukur 

tujuan-tujuan tertentu yaitu mengukur kompetensi siswa dalam menulis narasi 

dengan memperhatikan unsur-unsur narasi. Dinas. 

Menurut Arikunto (2014:211) “validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument”. 

Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang tentang validitas yang dimaksud. 

 

Realibilitas 

Realibilitas diartikan sebagai ciri tes yang memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan pengukuran yang sama atau tidak berubah-ubah. Sukardi (2016: 

127) mengemukakan, realibilitas sama dengan konsistensi atau keejakan. Suatu 

instrument penelitian dikatakan mempunyai realibilitas yang tinggi, apabila tes 

yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak 

diukur.  

Agar menghasilkan nilai yang objektif, peneliti menggunakan teknik antar 

penilai Djiwandono yaitu:  

Jlh=P1+P2  

          2 

Keterangan: Jlh = Jumlah Skor  

P1 = Penilai 1 (Guru mata pelajaran)  

P2 = Penilai 2 (Peneliti) 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Analisis data dilakukan 

dengan menghitung nilai dari kemampuan menulis narasi dinilai dari unsur-unsur 

pembangun narasi untuk mendapat data tersebut dilakukan dengan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Menilai satu persatu tulisan siswa oleh penilai 1 (Guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia SMP 16 Kota Jambi), dan penilai 2 (Peneliti).  

2.  Hasil tulisan siswa dianalisis berdasarkan kriteria yang ingin dicapai 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

 Mengukur tingkat kemampuan menulis narasi berdasarkan teks 

wawancara siswa kelas VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi tahun pelajaran 

2016/2017.Dapat dilakukan melalui hasil perhitungan dari penilaian yang telah 

dilakukan. Penilaian tersebut dari unsur-unsur pembangun narasi yaitu tema, alur, 

tokoh dan penokohan, latar/setting, dan sudut pandang yang dilakukan oleh 2 

orang penilai, yaitu guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 16 Kota 

Jambi (P1) dan peneliti (P2). Hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 

Hasil Penilaian Menulis Narasi Berdasarkan Teks Wawancara Dari Unsur 

Tema  

Setelah diketahui hasil nilai kemempuan siswa dalam menulis narasi dari 

unsur tema, dapat disimpulkan kriteria kualitas kemampuan siswa kelas VII G 

SMP Negeri 16 Kota Jambi dalam menulis narasi dari unsur penerapan tema, 

termasuk dalam kualitas “cukup mampu” dengan nilai 2.5. Menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara dari unsur tema dengan predikat mampu, yakni 

interval 3,5-4,4  terdapat 2 siswa. Menulis narasi dari unsur tema dengan predikat 

cukup mampu yakni interval 2,5-3,4 terdapat 21 siswa, sedangkan menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara dari unsur tema dengan predikat kurang mampu, 

yakni dengan interval 1,5-2,4 terdapat 8 siswa.  

Dengan presentase sebesar 6,4 % siswa mampu dalam menulis narasi 

ditinjau dari unsur tema, sebesar 67,7 % siswa cukup mampu dalam menulis 

narasi ditinjau unsur tema, dan sebesar 25, 8 % siswa kurang mampu dalam 

menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur tema. 
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Hasil Penilaian Menulis Narasi Berdasarkan Teks Wawancara Dari Unsur 

Latar  

 Setelah diketahui hasil nilai kemampuan siswa dalam menulis narasi dari 

unsur latar, dapat disimpulkan kriteria kualitas kemampuan siswa kelas VII G 

SMP Negeri 16 Kota Jambi dalam menulis narasi dari unsur penerapan alur, 

termasuk dalam kualitas “cukup mampu” dengan nilai 3.3. 

Menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur latar dengan 

predikat sangat mampu, yakni interval 4,5-5,0 terdapat 3 siswa. Menulis narasi 

dari unsur alur dengan predikat mampu yakni interval 3,5-4,4 terdapat 11 siswa, 

menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur latar dengan predikat 

cukup mampu, yakni dengan interval 2,5-3,4 terdapat 16 siswa, sedangkan 

menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur latar dengan predikat 

kurang mampu, yakni interval 1,5-2,4 hanya 1 orang siswa. Dapat diketahui 

bahwa sebesar 9,6 % siswa sangat mampu dalam menulis narasi ditinjau dari 

unsur latar, sebesar 35,4 % siswa mampu dalam menulis narasi ditinjau unsur 

latar, dan sebesar 51,6 % siswa cukup mampu dalam menulis narasi berdasarkan 

teks wawancara dari unsur latar dan 3,2 % siswa kurang mampu dalam menulis 

berdasarkan teks wawancara ditinjau dari unsur latar 

Hasil Penilaian Menulis Narasi Berdasarkan Teks Wawancara Dari Unsur 

Tokoh dan Penokohan 

 Setelah diketahui hasil nilai kemempuan siswa dalam menulis narasi dari 

unsur alur, dapat disimpulkan kriteria kualitas kemampuan siswa kelas VII G 

SMP Negeri 16 Kota Jambi dalam menulis narasi dari unsur penerapan alur, 

termasuk dalam kualitas “mampu” dengan nilai 3.5.  

Rosnauli Hutabarat 



 
 

Menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur tokoh dan 

penokohan dengan predikat sangat mampu, yakni interval 4,5-5,0 terdapat 5 

siswa. Menulis narasi dari unsur tokoh dan penokohan dengan predikat mampu 

yakni interval 3,5-4,4 terdapat 12 siswa, menulis narasi berdasarkan teks 

wawancara dari unsur tokoh dan penokohan dengan predikat cukup mampu, yakni 

dengan interval 2,5-3,4 terdapat 14 siswa. dapat diketahui bahwa sebesar 16,1 % 

siswa sangat mampu dalam menulis narasi ditinjau dari unsur tokoh dan 

penokohan, sebesar 38,7 % siswa mampu dalam menulis narasi ditinjau unsur 

tokoh dan penokohan, dan sebesar 45,1 % siswa cukup mampu dalam menulis 

narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur tokoh dan penokohan. Demikian 

dapat disimpulkan bahwa secara umum siswa kelas VII G SMP Negeri 16 Kota 

Jambi mampu dalam menulis narasi berdasarkan teks wawancara ditinjau dari 

unsur tokoh dan penokohan. 

Hasil Penilaian Menulis Narasi Berdasarkan Teks Wawancara Dari Unsur 

Alur 

 Setelah diketahui hasil nilai kemampuan siswa dalam menulis narasi dari 

unsur alur, dapat disimpulkan kriteria kualitas kemampuan siswa kelas VII G 

SMP Negeri 16 Kota Jambi dalam menulis narasi dari unsur penerapan alur, 

termasuk dalam kualitas “cukup mampu” dengan nilai 3.3.  

Menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur alur dengan 

predikat sangat mampu, yakni interval 4,5-5,0 terdapat 3 siswa. Menulis narasi 

dari unsur alur dengan predikat mampu yakni interval 3,5-4,4 terdapat 11 siswa, 

menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur alur dengan predikat cukup 

mampu, yakni dengan interval 2,5-3,4 terdapat 16 siswa, sedangkan menulis 
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narasi berdasarkan teks wawancaradari unsur alur dengan predikat kurang 

mampu, yakni dengan interval 1,5-2,4 hanya 1 orang siswa. Dapat diketahui 

bahwa sebesar 9,6 % siswa sangat mampu dalam menulis narasi ditinjau dari 

unsur alur, sebesar 35,4 % siswa mampu dalam menulis narasi ditinjau unsur alur, 

dan sebesar 51,6 % siswa cukup mampu dalam menulis narasi berdasarkan teks 

wawancara dari unsur alur siswa kurang mampu dalam menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara dari unsur alur sebesar 3,2 %. 

Hasil Penilaian Menulis Narasi Berdasarkan Teks Wawancara Dari Unsur 

Sudut Pandang 

 Setelah diketahui hasil nilai kemempuan siswa dalam menulis narasi dari 

unsur sudut pandang, dapat disimpulkan kriteria kualitas kemampuan siswa kelas 

VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi dalam menulis narasi dari unsur penerapan 

sudut pandang, termasuk dalam kualitas “cukup mampu” dengan nilai 2.9.  

Menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur sudut pandang 

dengan predikat sangat mampu, yakni interval 4,5-5,0 terdapat 3 siswa. Menulis 

narasi dari unsur sudut pandang dengan predikat mampu yakni interval 3,5-4,4 

terdapat 8 siswa, menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur alur 

dengan predikat cukup mampu, yakni dengan interval 2,5-3,4 terdapat 17 siswa, 

sedangkan menulis narasi berdasarkan teks wawancaradari unsur alur dengan 

predikat kurang mampu, yakni dengan interval 1,5-2,4 hanya 3 orang siswa. 

Dapat diketahui bahwa sebesar 9,6 % siswa sangat mampu dalam menulis narasi 

ditinjau dari unsur sudut pandang, sebesar 25,8 % siswa mampu dalam menulis 

narasi ditinjau unsur sudut pandang, dan sebesar 54,8 % siswa cukup mampu 
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dalam menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur alur siswa kurang 

mampu dalam menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur sudut 

pandang sebesar 9,6 %. 

4.2  Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian kemampuan menulis narasi berdasarkan teks 

wawancar siswa kelas VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi tahun pelajaran 

2016/2017 dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Unsur-unsur narasi berdasarkan tema 

 Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara berdasarkan penerapan pada unsur tema adalah 2,5 

dengan kriteria “cukup mampu” karena berada pada interval 2,5-3,4.  Kemampuan 

menulis narasi berdasarkan teks wawancara siswa kelas VII G SMP Negeri 16 

Kota Jambi  dalam hal peneerapan unsur tema terdapat 6,4 % siswa mampu dalam 

menulis narasi ditinjau dari unsur tema, sebesar 67,7 % siswa cukup mampu 

dalam menulis narasi ditinjau unsur tema, dan sebesar 25, 8 % siswa kurang 

mampu dalam menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur tema.  

Unsur-unsur Pembangun Narasi berdasarkan Latar 

 Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara berdasarkna penerapan pada unsur latar adalah 

3,3dengan kriteria “cukup mampu” karena berada pada interval 2,5-4,4. Dilihat 

dari hasil persentase, kemampuan menulis narasi berdasarkan teks wawancara 

siswa kelas VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi  dalam hal peneerapan unsur latar 
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terdapat 9,6 % siswa sangat mampu dalam menulis narasi ditinjau dari unsur latar, 

sebesar 35,4 % siswa mampu dalam menulis narasi ditinjau unsur latar, dan 

sebesar 51,6 % siswa cukup mampu dalam menulis narasi berdasarkan teks 

wawancara dari unsur latar dan 3,2 % siswa kurang mampu dalam menulis 

berdasarkan teks wawancara ditinjau dari unsur latar. 

Unsur Pembangun Narasi Berdasarkan Tokoh dan Penokohan 

 Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara berdasarkna penerapan pada unsur latar adalah 3,5 

dengan kriteria “mampu” karena berada pada interval 3,5-4,4.Tokoh adalah orang 

yang terdapatdalam cerita, penokohan juga disebut dengan karakter atau watak, 

emampuan menulis narasi berdasarkan teks wawancara siswa kelas VII G SMP 

Negeri 16 Kota Jambi  dalam hal peneerapan unsur tokoh dan penokohan 

terdapat16,1 % siswa sangat mampu dalam menulis narasi ditinjau dari unsur 

tokoh dan penokohan, sebesar 38,7 % siswa mampu dalam menulis narasi ditinjau 

unsur tokoh dan penokohan, dan sebesar 45,1 % siswa cukup mampu dalam 

menulis narasi berdasarkan teks wawancara dari unsur tokoh dan penokohan. 

Unsur Pembangun Narasi Berdasarkan Alur 

Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam menulis narasi berdasarkan 

teks wawancara berdasarkna penerapan pada unsur latar adalah 3,2 dengan kriteria 

“cukup mampu” karena berada pada interval 2,5-3,4.  

 Dilihat dari hasil persentase, kemampuan menulis narasi berdasarkan teks 

wawancara siswa kelas VII G SMP Negeri 16 Kota Jambi  dalam hal penerapan 

unsur alur sebesar 9,6 % siswa sangat mampu dalam menulis narasi ditinjau dari 
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unsur alur, sebesar 35,4 % siswa mampu dalam menulis narasi ditinjau unsur alur, 

dan sebesar 51,6 % siswa cukup mampu dalam menulis narasi berdasarkan teks 

wawancara dari unsur alur siswa kurang mampu dalam menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara dari unsur alur sebesar 3,2 %.  

Unsur Pembangun Narasi Sudut Pandang 

 Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara berdasarkan penerapan pada unsur sudut pandang 

adalah 2.9 dengan kriteria “cukup mampu” karena berada pada interval 2,5-3,4. 

Kemampuan menulis narasi berdasarkan teks wawancara siswa kelas VII G SMP 

Negeri 16 Kota Jambi  dalam hal penerapan unsur sudut pandang sebesar 9,6 % 

siswa sangat mampu dalam menulis narasi ditinjau dari unsur sudut pandang, 

sebesar 25,8 % siswa mampu dalam menulis narasi ditinjau unsur sudut pandang, 

dan sebesar 54,8 % siswa cukup mampu dalam menulis narasi berdasarkan teks 

wawancara dari unsur alur siswa kurang mampu dalam menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara dari unsur sudut pandang sebesar 9,6 %. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kemampuan rata-rata yang diperoleh siswa dalam menulis narasi 

berdasarkan teks wawancara dalam kriteria unsur pembangun narasi berdasarkan 

unsur tema sebesar 2.5. Dari kriteria unsur pembangun narasi berdasarkan latar 

atau setting sebesar 3.3, dari kriteria unsur pembangun narasi berdasarkan tokoh 

dan penokohan sebesar 3.5, dari kriteria unsur pembangun narasi berdasarkan alur 

sebesar 3,2, sedangkan dari kriteria unsur pembangun narasi berdasarkan sudut 

pandang sebesar 2,9. 
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Saran 

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini 

peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan. 

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya para guru Bahasa Indonesia SMP khususnya SMP Negeri 16 

Kota Jambi perlu meningkatkan kualitas pengajaran dalam menulis narasi. 

2. Hendaknya dalam pengajaran menulis siswa diberikan motivasi untuk 

lebih berpikir  secara kritis terhadap apa yang akan ditulisnya dengan 

menggunakan berbagai media.  
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