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ABSTRAK 

 

Jamhur. 2015. Kemampuan Menentukan Nilai Pendidikan pada Teks Anekdot di 

dalam buku Bahasa Indonesia Kelas X SMK Negeri 4 Tanjungpinang Tahun 

Pelajaran 2014/ 2015. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Pembimbing : (I) Dra. Hj. Isnaini Leo Shanty, M. Pd.(II)  Indah Pujiastuti, M. Pd. 

 

Kata kunci : Nilai Moral dan Nilai Sosial 

 

Anekdot sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik, yang mungkin 

menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Anekdot bisa saja sesingkat 

pengaturan dan provokasi dari sebuah kelakar. Tujuan utamanya adalah tidak 

hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran 

yang lebih umum dari pada kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu 

sifat karakter dengan ringan sehingga ia menghentikan dalam kilasan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut Maka penelitian ini bertujuan untuk 

memamparkan Kemampuan Menentukan nilai Pendidikan dalam Teks Anekdot 

didalam Buku Bahasa Indonesia Kelas X SMK N 4 Tanjungpinang  Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data 

penelitian ini adalah siswa kelas X TKJ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2014/2015. Data ini diperoleh dari hasil teks 

anekdot. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri dengan tes. 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa siswa kelas X TKJ Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 4 Tanjungpinang. Menunjukan bahwa kemampuan 

yang dimiliki para siswa tersebut baik dengan skor rata-rata 75,0. Pada nilai 

pendidikan moral  ada 19 siswa yang dapat menjawab dengan skor 66-79 dengan 

predikat baik , 4 siswa mendapat skor 56-65 dengan predikat  cukup, 3 siswa 

mendapat skor  40-55 dengan predikat kurang  dan 14 siswa mendapat skor 30-39 

dengan predikat kurang sekali. Dilihat dari hasil skor kemampuan menentukan 

nilai pendidikan moraln kelas X sekolah menengah kejuruan Negeri 4 

Tanjungpinang kriteria baik. 

Kemampuan menentukan nilai sosial ada 26 siswa yang menjawab dengan 

mendapat skor 66-79 dengan predikat sangat baik, ada 7 siswa yang mendapat 

skor 56-65 dengan predikat cukup, ada 5 siswa yang mendapat skor 40-55 dengan 

predikat kurang, dan ada 3 siswa yang mendapat skor 30-39 dengan predikat 

kurang sekali. Dari hasil skor maka dapat dilihat kemampuan siswa kelas X 

Sekolah Menengah  Kejuruan Negeri 4 Tanjungpinang dalam menentukan nilai 

sosial  kriteria baik. 

Peneliti berharap semoga hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan 

acuan bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia agar lebih kreatif dalam 

pembelajaran, khususnya teks anekdot sehingga lebih meningkatkan minat baca 

siswa. 

 

 



1. Pendahuluan 

 

Lakens menegaskan bahwa tujuan memberikan menyenangkan dan 

memuaskan pembaca, tidak peduli  pembaca dewasa atau anak-anak, adalah hal 

yang esensial dalam sastra (Nurgiyantoro, 2005:3). Karya satra hadir dalam 

bentuk prosa dan puisi. Prosa terbagi atas fiksi dan drama. Fiksi adalah cerita 

rekaan yang berasal dari imajinasi seseorang. yang termasuk dalam fiksi dalah 

novel dan drama.  

 

Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel adalah karya fiksi yang 

dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya. Unsur-unsur tersebut sengaja 

dipadukan pengarang dan dibuat mirip dengan dunia yang nyata lengkap dengan 

peristiwa-peristiwa di dalamnya, sehingga nampak seperti sunguh ada dan terjadi. 

Unsur inilah yang akan menyebabkan karya sastra hadir. Unsur intrinsik sebuah 

novel adalah unsur yang secara langsung membangun sebuah cerita. Kemudian 

untuk menghasilkan novel yang baik juga diperlukan pengolahan bahasa. Bahasa 

merupakan sarana atau media untuk menyampaikan gagasan atau pikiran 

pengarang yang akan dituangkan sebuah karya yaitu salah satunya novel tersebut. 

 

Anekdot sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik, yang mungkin 

menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Anekdot bisa saja sesingkat 

pengaturan dan provokasi dari sebuah kelakar. Tujuan utamanya adalah tidak 

hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran 

yang lebih umum dari pada kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu 

sifat karakter dengan ringan sehingga ia menghentikan dalam kilasan. 

http:www.golddinarjameela.com/2012/03/ 

 

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka 

penulis merumuskan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul Kemampuan 

Menentukan Nilai Pendidikan  Pada teks Anekdot di dalam buku bahasa 

indonesia kelas X. 

 

A. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Rihi Amalia, Falkultas Ilmu 

Keguruan dan Ilmu Penididikan Universitas Sebelas maret Surakarta tahun 

2010 yang berjudul “Analisis Gaya Bahasa Dan Nilai-nilai Pendidikan 

Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata” Hasil dalam penelitian ini 

adalah beberapa gaya bahasa. Gaya bahasa tersebut yaitu: (a) 

perbandingan meliputi hiperbola, metonomia, personifikasi, perumpaman, 

metafora, sinokdoke, alusio, simile, asosiasi, epitet, eponim, dan pars pro 

toto; (b) Nilai pendidikan moral yaitu suatu nilai yang menjadi ukuran 

patut tidaknya manusia bergaul dalam kehidupan bermasyarakat, dalam 

novel Sang Pemimpi nilai tersebut dapat tersirat melalui pemanfaatan gaya 

bahasa sarkasme dan antifrasis. (c) Nilai pendidikan sosial yaitu suatu 

kesadaran dan emosi yang relatif lestari terhadap suatu objek, gagasan, 

atau orang, dalam novel Sang Pemimpi nilai tersebut dapat tersirat karena 

ada pemanfaatan dari gaya bahasa hiperbola. 



B. Penelitian yang dilakukan oleh Marhainy Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Penididikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Tahun 2012 

judul skripsinya “Analisis Nilai Pendidikan Pada Novel Hapalan Shalat 

Delisa Karya Tere-Liye”. Hasil dalam penelitian ini adalah nilai 

pendidikan moral yaitu dapat membedakan mana yang baik dan buru 

sedangkan nilai pendidikan sosial yaitu saling tolong menolong, saling 

menyayangi antara satu dengan yang lainnya.  

C. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Penididikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Tahun 2012 

judul skripsinya “Analisis Nilai Budaya Dalam Novel Ayat-ayat Cinta 

Karya Habiburrahman El Shirazy” Hasil dalam penelitian ini adalah 

sesuatu yang baik atau berharga yang mempunyai Ilmu pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral hukum dan adat kebiasan yang berupa tata 

kelakuan dan aturan-aturan yang mempunyai sangsi lebih keras. 

D. Penelitian yang dilakukan oleh Yola Ariesanti Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Penididikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Tahun 

2011 judul skripsinya “Analisis Nilai Pendidikan Dalam Novel Sang 

Pemimpi Karya Andrea Hitara” Hasil dalam penelitian ini adalah 

terdapat 5 unsur nilai pendidikan moral dan 7 unsur nilai pendidkan sosial. 

 

2.  Metode dan Teknik Penelitian 

  Metode yang penulis lakukan dalam peneliti ini adalah metode 

deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh tujuannya untuk 

mengetahui hasil belajar siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktifitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung (Aqib, 2008:39-40) 

 Teknik penelitian ini menggunakan tes tertulis. Objek penelitian ini adalah 

hasil tes siswa yang diberikan tugas untuk menentukan nilai pendidikan moral dan 

nilai pendidikan sosial berdasarkan teks anekdot dalam buku bahasa indonesia 

kelas X.. Waktu yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu sebanyak 45 menit. 

 

3. Kemampuan Menentukan Nilai Moral dan Nilai Sosial 

Berdasarkan skor pada tabel dan berpedoman dengan penilaian dari rumus 

Arikunto, 2006:245, maka dapat diperoleh skor kemampuan menentukan nilai 

pendidikan moral dan nilai pendidikan sosial setiap peserta tes. Berdasarkan skor 

tersebut dapat dilihat kemampuan menentukan nilai pendidikan sosial dan 

pendidikan moral siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 

Tanjungpinang adalah sebagai berikut:  

Hasil dari proses pengolahan data nilai moral dan nilai sosial pada teks 

anekdot siswa kelas X Sekolah menengah kejuruan Tanjungpinang, dilakukan 

dengan tes. Peneliti menugasi siswa membaca teks anekdot dengan judul “KUHP” 

Maka diperoleh. 45 siswa yang dapat menjawab nilai moral dan nilai sosial 

dengan tingkat penguasaan 66-79 baik, 11 siswa yang dapat menjawab nilai moral 



dan nilai sosial dengan tingkat penguasaan  56-65 cukup, 8 siswa yang dapat 

menjawab nilai moral dan nilai sosial denagn tingkat penguasaan 40-55 kurang, 

17 siswa yang dapat menjawab dengann tingkat penguasaan 30-39 kurang sekali 

dan tidak ada siswa yang mendapat skor 0. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian kemampuan menentukan nilai pendidikan 

pada teks anekdot  di dalam buku bahasa Indonesia siswa kelas X Sekolah 

menengah kejuruan negeri 4 Tanjungpinang tahun pelajaran 2014 / 2015 

menunjukan kemampuan yang di miliki para siswa tersebut  baik dengan skor 

rata-rata 75,0. Pada nilai pendidikan moral  ada 19 siswa yang dapat menjawab 

dengan skor 66-79 dengan predikat baik , 4 siswa mendapat skor 56-65 dengan 

predikat  cukup, 3 siswa mendapat skor  40-55 dengan predikat kurang  dan 14 

siswa mendapat skor 30-39 dengan predikat kurang sekali. Dilihat dari hasil skor 

kemampuan menentukan nilai pendidikan moraln kelas X sekolah menengah 

kejuruan Negeri 4 Tanjungpinang kriteria baik.  

Kemampuan menentukan nilai sosial ada 26 siswa yang menjawab dengan 

mendapat skor 66-79 dengan predikat sangat baik, ada 7 siswa yang mendapat 

skor 56-65 dengan predikat cukup, ada 5 siswa yang mendapat skor 40-55 dengan 

predikat kurang, dan ada 3 siswa yang mendapat skor 30-39 dengan predikat 

kurang sekali. Dari hasil skor maka dapat dilihat kemampuan siswa kelas X 

Sekolah Menengah  Kejuruan Negeri 4 Tanjungpinang dalam menentukan nilai 

sosial  kriteria baik. 

 

Pada dasarnya kemampuan yang dimiliki setiap individu berbeda-beda, 

ada yang dikategorikan baik sekali, baik, cukup, kurang dan  ada juga yang 

kurang sekali. Hipotesis atau jawaban sementara peneliti sebelum melakukan tes 

kemampuan menentukan nilai pendidikan pada teks anekdot pada siswa kelas X  

Sekolah Menengah Kejuruan tergolong cukup mampu. Dari hasil yang peneliti 

dapatkan, dapat diketahui bahwa kemampuan menentukan nilai pendidikan sosial 

dan pendidikan moral Sekolah Menengah Kejuruan Tanjungpinang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian bab IV dan bab V yang peneliti uraikan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan  kemampuan siswa dalam 

menentukan nilai pendidikan moral dan pendidikan sosial sudah cukup. Jika 

dilihat dari nilai tiap aspek, kemampuan menentukan nilai moral dan nilai sosial 

sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang memperoleh 

predikat baik. Dan rata-rata kemampuan menentukan nilai moral dan nilai sosial 

siswa kelas X Sekolah menegah kejuruan baik.  

 

 

 

 

 

 



Bagi guru hendaknya tetap mempertahankan dan meningkatkan 

pembelajaran apresiasi sastra karena hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang 

sudah cukup baik. Akan tetapi untuk pembelajaran nilai pendidikan sosial dan 

nilai pendidikan moral agar lebih ditingkatkan lagi. 

Bagi siswa agar terus belajar untuk meningkatkan kemampuan 

menentukan nilai pendidikan pada teks anekdot dan pembelajaran apresiasi sastra 

Bahasa Indonesia. 
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