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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemahiran menulis sinopsis siswa kelas 

XI Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah 

deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menghitung kemahiran menulis siswa. Dari hasil 

penelitian yang diperoleh kesimpulan untuk mengetahui kemahiran menulis sinopsis cerita 

pendek “Tak Melayu Hilang di Jawa” karya Fatih Muftih termasuk dalam kategori baik 

yaitu dengan persentase sebesar 68%. 

Kata Kunci: kemahiran, menulis sinopsis. 

Abstract 

This study aims to determine the proficiency to write a synopsis of class XI High 

School District 5 Tanjungpinang. The method used is descriptive quantitative, ie by 

calculating the students' writing skills. From the results it is concluded that research to 

determine the short story synopsis writing skills "Tak Melayu Missing in Java" by Fatih 

Muftih included in both categories ie with a percentage of 68%. 

Keywords: skills, writing a synopsis. 

1. Pendahuluan 

Menurut Tarigan  menulis adalah melatih keterampilan berbahasa berarti pula 
melatih keterampilan berpikir. (2008:01). Kegiatan menulis pun pada intinya adalah 
mengemukakan pikiran-pikiran dari si penulis kepada pembaca. Banyak sekali penulis 
yang lebih dikenal dengan karyanya dibanding dengan sosoknya sendiri. Untuk itu tidaklah 
lengkap diri seorang penulis tanpa orang yang membaca tulisannya. Meskipun untuk  
memulai menulis, tentu saja sangat sulit. Karena dibutuhkan sebuah pemikiran yang 
matang dan penguasaan topik yang akan dibahas dalam karya tulis. Apabila telah tepat dan 
jelas maka menulispun sangat ringan dilakukan. Menulis pun merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dalam proses belajar-mengajar. Sejak sekolah dasar pelajaran menulis sudah 
diterapkan, maka pada hakikat menulis bukanlah hal yang sulit,apabila ada dukungan dan 
semangat yang kuat. Bisa dikatakan menulis bukan merupakan bakat akan tetapi 
merupakan kebiasaan dan seringnya berlatih. Maka awal menulis adalah berlatih 
menyusun tiap kata menjadi kalimat, dan merangkai kalimat-kalimat dalam sebuah 
paragaraf (Suharjono, 2012:1). 

Harapan penulis tentu saja banyak pembaca yang dapat menikmati hasil karya 
tulisnya.  Oleh karena itu sebuah karya tulis harus menarik minat pembaca. Sebuah karya 
tulis pun harus membuat pembaca mendapatkan informasi atau inspirasi yang berguna bagi 
pembaca. Sebelum membaca, pembaca biasanyamelihat ketebalan dari isi buku tersebut.  
Apabila buku yang akan dibaca memiliki ketebalan yang cukup tebal maka bisa saja, 



pembaca tersebut akan malas untuk membaca. Karena pembaca akan berpikir buku 
tersebut akan membutuhkan waktu yang lama untuk menamatkannya. Meskipun pada 
kenyataannya, buku tersebut justru sangat ringan bahasanya dan bahkan sangat mudah 
untuk dicerna. Untuk menarik minat membaca sebuah karya tulis, penulis akan menyajikan 
sinopsis yang di letakkan pada kulit belakang buku. Fungsinya agar para pembaca 
mengetahui kisi-kisi yang ada dalam buku tersebut. 

Sinopsis adalah ikhtisar karangan ilmiah yang biasanya diterbitkan bersama-sama 
dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu, atau ringkasan dan abstraksi. (KBBI, 
2007:1072). Ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan 
panjang menjadi karangan yang singkat. (Keraf, 1994:261). Selama PKL dilaksanakan di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjungpinang  ditemukan banyak siswa yang masih 
sulit menulis sebuah sinopsis.  Hal ini dikarenakan siswa-siswa tersebut tidak memiliki 
pemahaman membaca dengan baik serta kurang mengetahui bagaimana langkah-langkah 
dalam membuat suatu tulisan khususnya sinopsis secara baik. Dalam penggunaan bahasa 
Indonesia, siswa sering kali tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

Dapat disimpulkan rumusan penelitian ini yaitu: bagaimana kemahiran menulis sinopsis 
cerita pendek siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjungpinang?. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemahiran menulis sinopsis dari 
cerita pendek“Tak Melayu Hilang di Jawa” karya Fatih Muftih pada siswa kelas XI 
Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjungpinang. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif kuantitatif, yaitu penelitian berupa 
angka-angka dan analisis menggunakan statistik. (Sugiyono, 2009:7).  Dalam penelitian ini 
ditujukan untuk mengkaji tingkat kemahiran menulis sinopsis siswa kelas XI Sekolah 
Menengah Atas Negeri 5 Tanjungpinang.  

Penelitian dilaksanakan pada pertengah bulan juni hingga awal bulan juli tahun 
2013. Penelitian ini bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjungpinang Jalan 
Usman Harun Kecamatan Tanjungpinang Barat. 

Arikunto, (2010:173) memberikan pengertian tentang populasi, yaitu keseluruhan 
subjek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas XI Sekolah Menengah 
Atas Negeri 5 Tanjungpinang yang berjumlah 186 siswa.  

Penetapan sampel pada penelitian ini didasarkan pada pendapat (Arikunto, 
1998:120) “Apabila subjek kurang 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian ini 
merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjek banyak dapat diambil 10-
15% atau 20-25% lebih tergantung pada kemampuan peneliti, sempit luasnya wilayah 
pengamatan dan besarnya resiko penelitian”. Berdasarkan pendapat di atas, sampel ini 
ditentukan sebanyak 20% dari jumlah populasi 186 siswa, yaitu 37 responden. Sampel 
tersebut diambil secara acak pada 5 (lima) kelas paralel, setiap kelas diambil 20% sebagai 
sampel penelitian.  

Teknik pengumpulan data merupkan langkah yang sangat strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk menjawab 
permasalahan yang ada. Menurut (Arikunto, 2008:53) tes adalah merupakan alat atau 
prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan 
cara aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes yang akan diberikan kepada siswa adalah tes 
tertulis, dengan membuat kalimat-kalimat yang disusun sendiri. Dalam hal ini peneliti 
memberikan 2 (dua) buah kumpulan cerita pendek “Tak Melayu Hilang di Jawa” karya 
Fatih Muftih dan dibuat sinopsis. 

Teknik yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan 
tes menulis sinopsis cerita pendek “Tak Melayu Hilang di Jawa” karya Fatih Muftih. (2) 
Pemeriksaan tes menulis sinopsis cerita pendek “Tak Melayu Hilang di Jawa” dan 
pemberian skor nilai karangan yang dibuat berdasarkan rubrik penilaian. Dalam penilaian 



peneliti menggunakan skala pengukuran menurut (Sugiyono, 2009:97) rating scale yaitu 
data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian 
kualitatif. (3) Memasukkan skor ke dalam tabel penilaian kemahiran menulis sinopsis. (4) 
Dikatakan mencapai tingkat kemahiran siswa apabila mencapai kriteria paling sedikit 
cukup. Untuk menentukan kemahiran menulis siswa (individual) dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan yang dikemukakan oleh depdikbud dalam (Akbar, 2010:38), 
yaitu: 

KM = 
�

��
	x	100% 

Dimana: 
KM  = kemahiran menulis 
T = jumlah skor yang diperoleh siswa 
Tt = jumlah skor total 
 

Setiap siswa dikatakan mampu menulis (kemahiran individual) jika proporsi jawaban 
benar siswa ≥ 65. Dari uraian di atas dapat diketahui siswa belum mampu atau sudah 
mampu secara individual. (5) Mengklasifikasikan penilaian dengan menggunakan skala 
menurut Aqib, dkk (2011:160) kategori penguasa siswa adalah sebagai berikut: 

 
Tingkat Keberhasilan Pembelajaraan 

Pencapaian Tujuan 
Pembelajaraan 

Kualifikasi 
Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

85-100% Sangat Baik Berhasil 

65-84% Baik Berhasil 

55-64% Cukup Tidak Berhasil 

0-54% Kurang Tidak Berhasil 

Setelah mengklasifikasikan nilai, langkah selanjutnya menghitung nilai rata-rata 
keseluruhan hasil tes menulis sinopsis cerita pendek. Untuk mencari rata-rata keseluruhan 
aspek yang diteliti, dikemukakan (Aqib, 2008:40) sebagai berikut: 

x = 	
∑x

∑n
 

Keterangan : 
X = nilai rata-rata 
∑x = jumlah semua nilai siswa 
∑n = jumlah siswa 
 

 Tes yang akan diberikan kepada siswa adalah tes menulis sinopsis cerita pendek 
“Tak Melayu Hilang di Jawa” karya Fatih Muftih yang telah peneliti siapkan. Adapun 
aspek penilaian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Skala Skor 

1. Kesesuaian isi 
sinopsis 
meliputi 
penokohan dan 
latar 

Kesesuaian isi meliputi penokohan dan latar dengan tepat 
Kesesuaian isi meliputi penokohan dan latar cukup tepat 
Kesesuaian isi meliputi penokohan dan latar tidak tepat 
Tidak sesuai isi meliputi penokohan dan latar 

4 
3 
2 
1 

2. Penggunaan 
Bahasa 
Indonesia 
dengan baik 
dan benar 

Penggunaan bahasa Indonesia dengan tepat 
Penggunaan bahasa Indonesia cukup tepat 
Penggunaan bahasa Indonesia tidak tepat 
Tidak menggunakan bahasa Indonesia  

4 
3 
2 
1 



3. Penyajian alur 
cerita sesuai 
dengan cerita 
pendek  

Penyajian alur cerita dengan tepat 
Penyajian alur cerita cukup tepat 
Penyajian alur cerita tidak tepat 
Tidak menyajikan alur cerita  

4 
3 
2 
1 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2001: 112). 
Untuk memperoleh data mengenai kemahiran siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas 
Negeri 5 Tanjungpinang dalam menulis sinopsis, dimulai dengan memberikan pengayaan 
kepada siswa tentang tata cara membuat sebuah sinopsis. Dalam merangsang kemahiran 
siswa diangkat 2 buah cerita pendek yang tergabung dalam sebuah buku kumpulan cerita 
pendek dengan judul “Tak Melayu Hilang di Jawa” karangan seorang mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, bernama Fatih Muftih. 
Penggunaan cerita pendek dalam melatih kemahiran menulis sinopsis siswa dimaksudkan, 
agar siswa lebih dapat memahami makna dan pesan yang terkandung dalam cerita pendek, 
sebelum pada akhirnya menulis sinopsis untuk tulisan yang lebih panjang, semisalnya 
novel. Setelah pengayaan diberikan, siswa kemudian diberikan sebuah tes, untuk menulis 
kembali cerita pendek yang telah dibacanya.  

Dari tes yang dilakukan, menunjukkan bahwa tingkat kemahiran membuat sinopsis 
cerita pendek “Tak Melayu Hilang di Jawa” karya Fatih Muftih oleh siswa, dikatakan baik.  
Hal ini dapat dilihat dari data hasil tes yang telah diberikan, dari 37 siswa, 25 siswa (68%) 
telah membuat sinopsis cerita pendek dengan kategori berhasil. Sedangkan 12 siswa (32%) 
yang termasuk dalam kategori tidak berhasil. (1) 6 siswa (16%) memperoleh nilai dengan 
persentase pencapaian pembelajaraan ≥ 85% yang termasuk dalam sangat baik. (2) 19 
siswa (51%) memperoleh nilai dengan persentase pencapaian pembelajaraan (65-84%) 
yang termasuk dalam baik. (3) 12 siswa (32%) memperoleh nilai dengan persentase 
pencapaian pembelajaraan (0-54%) yang termasuk dalam kurang. 

Dari akumulasi hasil tes yang diberikan kepada siswa disimpulkan bahwa 
kemahiran rata-rata siswa dalam menulis sinopsis cerita pendek “Tak Melayu Hilang di 
Jawa” karya Fatih Muftih, termasuk dalam kategori baik (68%). Hal ini terbukti bahwa 
cerita pendek dapat meningkatkan kemahiran menulis sinopsis. Siswa memperoleh 
kemajuan dalam proses pembelajaran menulis. Rata-rata siswa memperoleh nilai baik, dari 
37 siswa, 25 siswa (68%) telah berhasil membuat sinopsis dengan baik dan benar, 
sedangkan 12 siswa (32%) dalam kategori tidak berhasil, dan perlu diadakan evaluasi. 
Terdapat 6 siswa (16%) memperoleh nilai dengan presentase pencapaian pembelajaran ≥ 
85 yang termasuk kategori sangat baik, 19 siswa (51%) memperoleh nilai dengan 
presentase pencapaian pembelajaran 65-84% yang termasuk kategori baik, dan 12 siswa 
(32%) memperoleh nilai dengan persentase pencapaian pembelajaran 0-54% yang 
termasuk dalam kategori kurang. Kemahiran siswa menulis sinopsis cerita pendek “Tak 
Melayu Hilang di Jawa” karya Fatih Muftih pada siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas 
Negeri 5 Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tingkat Keberhasilan Pembelajaraan Siswa 
Pencapaian Tujuan 

Pembelajaraan 
Kualifikasi 

Tingkat Keberhasilan 
Pembelajaran 

Jumlah 
Siswa 

85-100% Sangat Baik Berhasil 6 
65-84% Baik Berhasil 19 
55-64% Cukup Tidak Berhasil 12 
0-54% Kurang Tidak Berhasil 0 

Jumlah Siswa Keseluruhan 37 



Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan kemahiran menulis sinopsis cerita 
pendek “Tak Melayu Hilang di Jawa” karya Fatih Muftih pada siswa kelas XI Sekolah 
Menengah Atas Negeri 5 Tanjungpinang termasuk dalam kategori baik yaitu dengan 
persentase sebesar 68%. 

 
4. Simpulan dan Saran 

Kesimpulan dari penelitian ini dengan menggunaan cerita pendek “Tak Melayu 
Hilang di Jawa” karya Fatih Muftih dalam pembelajaraan bahasa Indonesia siswa kelas XI 
Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjungpinang dapat mahir untuk menulis sinopsis 
dengan baik. Hasil rekapitulasi dari tes yang diberikan kepada siswa memperoleh nilai rata 
rata sebesar 68,02, sehingga disimpulkan bahwa kemahiran siswa dalam menulis sinopsis 
cerita pendek “Tak Melayu Hilang di Jawa” karya Fatih Muftih termasuk kategori baik. 
Dilihat dari keberhasilan dari pembelajaran, dari 37 siswa, terdapat 25 siswa (68%) telah 
berhasil membuat sinopsis dengan baik, dan 12 siswa (32%) belum berhasil membuat 
sinopsis dengan baik dan perlu kembali diadakan evaluasi. Sehingga dapat dikatakan 
penggunaan cerpen dalam melatih kemahiran menulis sinopsis, berhasil. Ditinjau dari 
prestasi siswa, terdapat 6 siswa (16%) memperoleh nilai dengan presentase pencapaian 
pembelajaran ≥ 85 yang termasuk kategori sangat baik, 19 siswa (51%) memperoleh nilai 
dengan presentase pencapaian pembelajaran 65-84% yang termasuk kategori baik, dan 12 
siswa (32%) memperoleh nilai dengan persentase pencapaian pembelajaran 0-54% 
termasuk kategori kurang. Sehingga secara rata-rata dapat disimpulkan bahwa siswa mahir 
dalam menulis sinopsis. 

Saran dari peneliti agar guru dapat menggunakan cerita pendek dalam pembelajaran 
menulis sinopsis dan untuk dunia pendidikan, cerita pendek dapat digunakan untuk 
membangkitkan motivasi dan keinginan siswa dalam kegiatan belajar, bahkan dapat 
meningkatkan kemahiran siswa dalam menulis sinopsis cerita pendek. 
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