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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Maitreyawira Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014. 

Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 

Maitreyawira Tanjungpinang berjumlah 40 orang. Objek penelitan adalah tes 

kemampuan siswa. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes, yaitu tes bentuk 

uraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan maksud 

menggambarkan hasil tes siswa. Hasil tes yakni kemampuan rata-rata siswa dalam 

menentukan alur, pelaku, dan latar novel secara keseluruhan adalah 62 kategori 

cukup. Hasil tes kemampuan siswa dalam menentukan alur, kriteria sudah tepat  skor 

3 berjumlah 2 orang, kriteria cukup tepat dengan skor 2  berjumlah 31 orang, dan 

kriteria kurang tepat dengan skor 1  berjumlah 7 orang. Hasil tes kemampuan siswa 

dalam menentukan alur, kriteria sudah tepat berjumlah 10 orang, kriteria cukup tepat 

berjumlah 15 orang, dan kriteria kurang tepat  berjumlah 15 orang. Hasil tes 

kemampuan siswa dalam menentukan alur, kriteria sudah tepat berjumlah 2 orang, 

kriteria cukup  tepat berjumlah 27 orang, dan kriteria kurang tepat berjumlah  18 

orang. 

 

Kata Kunci: Kemampuan, menentukan alur, pelaku, latar, siswa kelas VIII. 

 

Abstract 

This study aimed to determine the ability of eighth grade students of Junior 

High School Maitreyawira Tanjungpinang academic year 2013/2014. Subjects in the 

study were eighth grade students of Junior High School Maitreyawira Tanjungpinang 

of 40 people. Object research is testing the ability of the student. The research 

instrument used was a test, a test in narrative form. This study used a descriptive 

quantitative method to describe the intention of the student test results. The results of 

the tests the ability of the average student in determining the groove, actors, and 

setting the novel as a whole is a pretty 62 categories. Results of tests students' ability 

to determine the flow, the criteria are appropriate score 3 amounted to 2 people, is 

quite appropriate criteria with a score of 2 is 31 people, and less precise criteria with 

a score of 1 amounted to 7 people. Results of tests students' ability to determine flow, 

precise criteria already about 10 people, is quite appropriate criteria of 15, and less 

precise criteria totaled 15 people. Results of tests students' ability to determine the 

flow, the criteria are appropriate numbered 2, is quite appropriate criteria totaled 27 

people, and less precise criteria were 18 people. 

 

Keywords: ability, determine the plot, actors, background, eighth grade students. 



1. Pendahuluan 

Pendidikan sastra adalah pendidikan yang mencoba untuk mengembangkan 

kempetensi apresisasi sastra, kritik sastra, dan proses kreatif sastra. Kompetensi 

apresiasi yang diasah dalam pendidikan ini adalah kemampuan menikmati dan 

menghargai karya sastra. Dengan pendidikan semacam ini, peserta didik diajak untuk 

langsung membaca, memahami, menganalisis, dan menikmati karya sastra secara 

langsung (Siswanto, 2008: 168). 

Pembelajaran sastra diharapkan dapat membantu peserta didik dalam 

memahami, menikmati, dan menghayati karya sastra. Oleh karena itu, guru sebagai 

pendidik tidak hanya berperan sebagai penyalur pengetahuan-pengetahuan sastra saja, 

tetapi harus mampu mengembangkan pengetahuan tersebut dan membekali peserta 

didik dengan keahlian mengapresiasikan sastra. 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa salah satu bentuk karya  

sastra Indonesia adalah novel. Menurut Arifin (2008: 470), novel diartikan tulisan 

berupa karangan prosa yang panjang dan menceritakan sebuah kisah. 

Dalam novel terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yang 

meiputi tema, alur (cerita), penokohan (watak), latar (setting), amanat (pesan), sudut 

pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi unsur religi, sosial, 

moral, politik, kebudayaan, ekonomi, pendidikan, sejarah, dan lain sebagainya. 

Alur, pelaku/tokoh, dan latar yang terkandung dalam sebuah novel adalah 

bagian dari unsur intrinsik dalam karya sastra yang dibangun dari dalam karya sastra 

itu sendiri. Karya sastra harus mampu dan dapat menyampaikan sesuatu yang 

bermakna untuk menyampaikan kebenaran-kebanaran, baik kebenaran yang berkaitan 

dengan kebenaran dalam diri karya sastra, maupun kebenaran pandangan sesuai 

dengan visi sastrawan, sehingga pemahaman pada alur, latar, dan pelaku dapat 

dipahami oleh pembaca atau pendengar dalam komunikasi keduanya tersampaikan. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti adalah Dian Reni Pastika, 

(2011), judul, “Analisis Tema dan Amanat Novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata”. Tanjungpinang: UMRAH, Yuni Purnamasari, (2012), judul “Analisis Gaya 

Bahasa dan Amanat Novel Matahari di Bawah Laut karya Tusiran Suseno”. 

Tanjungpinang: UMRAH, M. Yopa Endri, (2012), judul, “Analisis Latar dan Watak 

Tokoh Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya HAMKA”. Tanjungpinang: 

UMRAH, dan Zuraidah, (2012), judul “Analisis Penokohan dan Latar Novel Rasa 

Memang Tak Pernah Bisa Dipaksa  Karya Muhammad Candra”. Tanjungpinang: 

UMRAH.  

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Maitreyawira 

Tanjungpinang. Subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama 

Maitreyawira Tanjungpinang kelas VIII, yakni terdiri dari kelas VIII A, VIII B, VIII  

C, dan VIII D yang berjumlah 116 siswa. Penarikan sampel dilakukan secara simple 

random sampling, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian 

dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2009: 82). 

Perhitungan sampel adalah 35% x 116 = 40,6 dibulatkan menjadi 40 siswa, jadi 

jumlah sampel tersebut adalah sebanyak 40 siswa. Tempat penelitian ini adalah 

Sekolah Menengah Pertama Maitreyawira Tanjungpinang, beralamat di jalan Ir. 

Sutami No. 38 Tanjungpinang. Waktu penelitian dan pengambilan data dilaksanakan 

selama 1 bulan, yaitu mulai dari pertengahan Mei 2014 sampai dengan pertengahan 

Juni 2014. 

 



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan 

bermaksud untuk mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Metode 

kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak 

mendalam. Teknik penelitian yang peneliti gunakan adalah tes uraian. Siswa 

ditugaskan untuk menentukan alur, pelaku, dan latar pada novel. Kemudian hasil tes 

dinilai, sehingga didapat data penelitian yaitu kemampuan siswa dalam menentukan 

alur, pelaku, dan latar pada novel. Prosedur pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

sebagai berikut: (1) Memilih subjek penelitian dari siswa kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Maitreyawira Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 

sebanyak 40 orang. (2) Siswa diberi tugas berupa tes uraian untuk menentukan latar, 

pelaku, dan alur dalam novel. (3) Siswa diberi waktu selama 2 jam pelajaran (2 x 40 

menit). (4) Peneliti mengumpulkan lembar kerja siswa untuk diberi penilaian 

berdasarkan aspek penilaian. (5) Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam 

bentuk tertulis ke dalam tabel hasil tes siswa dan menjumlahkan seluruh hasil nilai 

siswa kemudian di rata-ratakan. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Dari hasil tes kemampuan siswa, hasil rata-rata siswa tergolong pada kategori 

cukup dengan nilai 62,40. Aspek penilaian ditentukan berdasarkan kemampuan siswa 

dalam menentukan alur, pelaku dan latar novel. kemampuan siswa pada kategori 

sangat baik berjumlah 1 orang, kategori baik berjumlah 10 orang, kategori cukup 

berjumlah 20 orang, kategori kurang baik 6 orang, kategori sangat tidak baik 3 orang. 

Hasil tes kemampuan siswa dalam menentukan alur, kriteria sudah tepat berjumlah 2 

orang, kriteria cukup tepat  berjumlah 31 orang, dan kriteria kurang tepat  berjumlah 

7 orang. Hasil tes kemampuan siswa dalam menentukan alur, kriteria sudah tepat 

berjumlah 10 orang, kriteria cukup tepat berjumlah 15 orang, dan kriteria kurang 

tepat  berjumlah 15 orang. Hasil tes kemampuan siswa dalam menentukan alur, 

kriteria sudah tepat berjumlah 2 orang, kriteria cukup  tepat berjumlah 27 orang, dan 

kriteria kurang tepat berjumlah 18 orang. 

 Pembahasan hasil peneliti tentukan dengan menggolongkan aspek penilaian yaitu 

(1) menentukan alur pada kutipan novel dengan aspek penilaian skor 3 apabila siswa 

dapat menentukan jenis alur dan penulisan rangkaian cerita sudah tepat, skor 2 

apabila siswa dapat menentukan jenis alur dan penulisan rangkaian cerita alur cukup 

tepat, dan skor 1 apabila siswa dapat menentukan jenis alur dan penulisan rangkaian 

cerita  kurang tepat. (2) menentukan pelaku pada novel dengan aspek penilaian skor 3 

apabila siswa dapat menentukan pelaku, karakter, dan posisi tokoh sudah tepat, skor 2 

apabila siswa dapat menentukan pelaku, karakter, dan posisi tokoh cukup tepat, dan 

skor 1 apabila siswa dapat menentukan pelaku, karakter, dan posisi tokoh kurang 

tepat. (3) menentukan latar, aspek penilaian skor 3 apabila siswa dapat menentukan 

latar tempat, waktu, dan suasana sudah tepat, skor 2 apabila siswa dapat menentukan 

latar tempat, waktu dan suasana cukup tepat, dan skor 1 apabila siswa dapat 

menentukan latar tempat, waktu dan suasana kurang tepat. Dari hasil tes kemampuan 

siswa berdasarkan tabel 4.1,  hasil rata-rata siswa tergolong pada kategori  cukup 

dengan nilai rata-rata 62,40.     

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Hipotesis dalam penelitian ini, “Kemampuan menentukan alur, pelaku, dan latar 

novel Rumah Mande karya Irhayati Harun dan Uda Agus siswa  kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Maitreyawira Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 



tergolong cukup”. Hasil tes yakni kemampuan rata-rata siswa dalam menentukan 

alur, pelaku, dan latar novel secara keseluruhan adalah 62 kategori cukup. 

Simpulan penelitian ini (1) hasil tes kemampuan siswa dalam menentukan alur, 

kriteria sudah tepat  skor 3 berjumlah 2 orang, kriteria cukup tepat dengan skor 2  

berjumlah 31 orang, dan kriteria kurang tepat dengan skor 1  berjumlah 7 orang. (2) 

Hasil tes kemampuan siswa dalam menentukan pelaku, kriteria sudah tepat berjumlah 

10 orang, kriteria cukup tepat berjumlah 15 orang, dan kriteria kurang tepat  

berjumlah 15 orang. (3) Hasil tes kemampuan siswa dalam menentukan latar, kriteria 

sudah tepat berjumlah 2 orang, kriteria cukup  tepat berjumlah 27 orang, dan kriteria 

kurang tepat berjumlah  18orang. 

Untuk itu perlunya mengoptimalkan sarana dan prasarana pembelajaran. Guru 

sebaiknya meningkatkan kreatifitas dan wawasan siswa, dengan mengupayakan siswa 

untuk gemar membaca. Perlunya peningkatan kegiatan pembelajaran siswa. Siswa 

dilibatkan langsung pada kegiatan menulis novel, sehingga siswa termotivasi untuk 

memahami dan mampu menganalisis novel yang ditulis oleh orang lain.  
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