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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VII Sekolah Menengah
Pertama Negeri 6 Tanjungpinang dalam menganalisis nilai-nilai moral yang terkandung
dalam kumpulan cerita pendek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes berupa soal uraian.
Jumlah populasi dalam penelitian ini 160 siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama
Negeri 6 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan mengambil sampel 40 siswa.
Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa untuk
menganalisis nilai-nilai moral dalam kumpulan cerpen, berada pada interval 56-70 yang
artinya termasuk dalam kategori cukup, sehingga menunjukan bahwa kemampuan siswa
kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang menganalisis nilai-nilai
moral yang terkandung dalam kumpulan cerpen berada dalam kategori cukup baik dengan
nilai rata-rata 61,65.
Kata Kunci: Kemampuan, Menganalisis, Nilai-Nilai Moral

Abstract
This study aimed to determine the ability of class VII Junior High School 6 Tanjungpinang
in analyzing the moral values contained in a collection of short stories. The method used is
descriptive method. Data collection is done by giving the test a matter of description. Total
population in this study 160 students of class VII Junior High School 6 Tanjungpinang
Academic Year 2013/2014, by taking a sample of 40 students. Research results in this
study indicate that students' ability to analyze moral values in a collection of short stories,
is in the interval 56-70 are included in the category means enough, so that shows that the
ability of class VII Junior High School 6 Tanjungpinang analyze moral values contained in
a collection of short stories in a category quite well with the average value of 61,65.

Keywords: Ability, Analyze, Moral Values
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1.

Pendahuluan
Perkembangan peserta didik dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan
adanya perkembangan teknologi dan informasi telah memberi dampak negatif pada
perilaku anak didik. Telah banyak kasus dan perilaku negatif yang melibatkan anak didik,
tentu saja hal ini berdampak buruk bagi pendidikan anak, contoh kasus yang memberi
dampak negatif pada anak didik antara lain yaitu keterlibatan anak pada kasus narkoba,
tindakan kriminal, terlibat dengan geng motor, melawan aparat penegak hukum, dan lain
sebagainya.
Oleh sebab itu, pendidikan juga harus diselenggarakan dengan memberikan
keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam
proses pembelajaran. Di samping itu pendidikan juga memberikan akses terhadap
pencapaian suatu nilai-nilai. Dalam penyelenggaraan pendidikan yang baik diharapkan
akan membentuk nilai-nilai moral yang lebih baik kepada peserta didik yang pada akhirnya
akan membawa perubahan pada sikap dan tingkah laku ke arah yang baik.
2.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. penelitian deskriptif adalah
penelitian yang menyelidiki keadaan, kondisi dan hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang
hasilnya dapat dilihat dalam suatu penelitian. Metode ini digunakan untuk memecahkan
suatu masalah dan menjawab permasalahan yang dihadapi sekarang. Dalam metode ini ada
langkah-langkah pengumpulan, analisis data, membuat kesimpulan, dan laporan dengan
tujuan utama membuat gambaran tentang sesuatu keadaan secara objektif dalam suatu
deskriptif situasi. Waktu penelitian dan pengambilan data dilaksanakan selama tiga bulan,
yaitu terhitung mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014. Tempat
penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang Tahun Pelajaran
2013/2014, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Tanjungpinang.
Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah lembar kerja siswa dan kumpulan
cerita pendek. Lembar kerja siswa berupa format catatan yang akan digunakan siswa untuk
menuliskan nilai-nilai moral yang ditemukan dalam kumpulan cerpen. Dalam penelitian ini
siswa akan diberikan tes tertulis dalam bentuk uraian yang jawabannya menuntut siswa
untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah
dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam
bentuk uraian tertulis. Cerpen yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah kumpulan
cerpen remaja dengan judul “The Meaning of Love (Arti Sebuah Cinta) “ karya Grace
Nandalena dan cerpen “Ayah“ karya Mirza Diani.
3.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kemampuan siswa untuk menganalisis pengajaran nilai-nilai moral dalam kumpulan
cerpen, berada pada interval 56 - 70 yang artinya termasuk dalam kategori cukup. Dari
penelitian ini diperoleh data sebagai berikut; 4 orang siswa mendapat nilai 87,5 dengan
kategori sangat baik, 9 orang siswa mendapat nilai 75 dengan kategori baik, 9 orang siswa
memperoleh nilai 62,5 dengan kategori cukup, 16 orang siswa mendapat nilai 50 dengan
kategori kurang baik, dan terakhir diperoleh data sebanyak 2 orang siswa mendapat nilai
37 dengan kategori sangat tidak baik.
Sebanyak 10 persen atau 4 orang siswa mendapat nilai 87,5 dengan kategori sangat
baik. Tercatat 22,5 persen atau 9 orang siswa mendapat nilai 75 dengan kategori baik.
Kemudian terdapat 22,5 persen atau 9 orang siswa mendapat nilai 62.5 dengan kategori
cukup. Selanjutnya terdapat 40% atau 16 orang siswa memperoleh nilai 50 dengan
kategori kurang baik, dan yang terakhir diperoleh data sebanyak 5 persen atau 2 orang
siswa memperoleh nilai 37,5 dengan kategori sangat tidak baik.
Kemampuan siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang
Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk menganalisis pengajaran nilai-nilai moral dalam
kumpulan cerpen termasuk dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 61,65.
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4.

Simpulan dan Rekomendasi
Hasil tes siswa membuktikan hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan bahwa
cerpen dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang efektif. Jika pembelajaran
menggunakan cerpen maka kemampuan siswa untuk menganalisis pengajaran nilai-nilai
moral akan cukup baik.
Berdasarkan simpulan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
bagi pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta pendidikan karakter bangsa. Penelitian
ini juga menjadi referensi agar guru lebih memperhatikan kemahiran membaca siswa,
khususnya membaca pemahaman supaya anak-anak terlatih memahami isi karya sastra
terutama cerpen yang mengajarkan pendidikan nilai-nilai moral.
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