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ABSTRAK 

 

SARINI, Pengaruh Pendekatan Saintifik Pada Kemahiran Mengidentifikasi Karakter 

Tokoh Novel Remaja Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 

17 Bintan Tuhan Pelajaran 2014/2015. Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali 

Haji, Tanjungpianag 2015. 

  

Penelitian ini melatarbelakangi oleh pembelajaran yang masih berpusat 

pada guru dan siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran , siswa juga malas 

jika diberikan soal untuk mengidentifikasi serta malas dalam memabaca sastra 

khususnya yang berbentuk novel. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

mengidentifikasi karakter tokoh novel remaja adalah melalui pembelajaran dengan 

menggunakan pendektan saintifik. Pendekatan saintifik adalah salah satu pendekatan 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran karena menuntut keaktifan siswa secara 

tuntas dan total. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan 

populasi siswa kelas VIII A dan VIII E SMP N 17 Bintan. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik sampilng purposive, sehingga dari dua kelas terpilih sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, kelas VIII A yang tidak menggunakan pendektan 

saintifik. Instrumen yang digunakan berupa tes objektif dengan 25 butir soal. 

Intrumen terlebih dahulu diuji cobakan dengan tingkat validitas, reabilitas, daya 

pembeda, dan indeks kesukaran. 

Hasil uji coba instrumen dari 25 soal terdapat 5 soal yang tidak terpakai, sehingga 

instrumen yang dapat dipakai hanya 20 soal. Pengelolaan dan analisis data pada taraf 

kepercayan 0,05 menuju pada pengaruh hasi belajar mengidentifikasi karakter tokoh 

novel remaja anatara kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dan yang tidak 

menggunakan pendektan saintifik. Hal ini dapat di buktikan dari hasil 

mengidentifikasi karakter tokoh novel remaja kelas yang menggunakan pendekatan 

saintifik rata-ratanya lebih tinggi, dengan rata-rata 78,21 dari pada kelas yang tidak 

menggunakan pendekatan saintifik rata-ratanya lebih rendah, dengan rata-rata 69,17, 

pada siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

 

Kata kunci: Mengidentifikasi Karakter Tokoh Novel Remaja, Pendektan Saintifik. 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

SARINI, Influence Scientific Approach At Proficiency Identify Novel Character 

Figures Teen Student Class VIII Junior High School 17 Bintan God Lesson 

2014/2015. Study Program Indonesian Language and Literature, Language 

and Literature Department of Indonesia, the Faculty of Education, 

University of Maritime Raja Ali Haji, Tanjungpianag 2015. 

 

This research background by learning still centered on teachers and 

students who are not active in the learning process, students are also lazy when given 

matter to identify and lazy in memabaca literature, especially in the form of a novel. 

One effort to improve learning outcomes to identify the character of young adult 

novels is through learning by using scientific pendektan. The scientific approach is 

one approach that can be used in learning because it requires student activity 

completely and totally. The method used is experiment with a population of students 

of class VIII A and VIII E SMPN 17 Bintan. Sampling was done by purposive 

sampilng techniques, so the two classes was chosen as an experimental class and 

control class, a class VIII A, which does not use scientific pendektan. The instrument 

used in the form of an objective test with 25 items. Instrument first tested the validity, 

reliability, distinguishing, and the index of difficulty. The test result the instrument of 

25 questions there are 5 questions that are not used, so the instrument can be used 

only 20 questions. Management and analysis of data on the level of trust towards the 

influence hasi 0.05 learn to identify characters anatara teen novel class using 

scientific approach and do not use scientific pendektan. This can be proved from the 

results identifying the character of a novel class teenagers who use the scientific 

approach to the average higher, with an average of 78.21 from the class that does not 

use a scientific approach to the average lower, with an average of 69, 17, at the junior 

high school students 17 Bintan in academic year 2014/2015. 
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1.Pendahuluan  

Siswa atau peserta didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh 

orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan 

tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, keterampilan, 

berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri. Penelitian ini meneliti 

pengaruh pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 17 Bintan,  karena peneliti telah melakukan praktik 

mengajar di sekolah tersebut dan mengetahui kondisi lingkungan sekolah. Peneliti 

juga mengetahui cara belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang masih 

banyak bermain, pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa yang tidak aktif 

dalam proses pembelajaran, siswa juga malas jika diberikan soal untuk 

mengidentifikasi serta malas dalam membaca sastra khususnya yang berbentuk novel. 

Untuk itu, peneliti ingin menerapkan pendekatan pembelajaran pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan 

saintifik. 

Menurut Daryanto (2014:51), pendekatan saintifik (scientific appoach) salah 

satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran karena menuntut 

keaktifan siswa dalam belajar secara total dan tuntas. Pendekatan santifik di 

dalamnya mencangkup mengamati, menanya, menalar, mencoba dan menyajikan. Hal 

ini secara langsung dapat mengatasi masalah yang timbul dalam proses belajar 

mengajar.Dengan adanya pendekatan saintifik, diharapkan mempunyai pengaruh 

terhadap hasil belajar dan perlu diadakan pengakajian ilmiah untuk mengetahui 

pengaruh yang ditimbulkan dengan menggunakan pendekatan saintifik terhadap hasil 

belajar siswa tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dengan 

menggunakan pendekatan saintifik. 

Melalui penerapan pendekatan saintifik ini, maka diharapkan hasil belajar 

siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan mengingkat 

khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, diharapkan dengan 

pendekatan ini proses pembelajaran menjadi efektif. Akan tetapi, pengaruh 

penggunaan pendekatan saintifik dalam meningkatkan hasil belajar siswa masih harus 

diuji melalui penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 17 Bintan. Sasaran yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan. 

 

 

 



2.Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen adalah 

metode penelitian suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel 

bebas yang disebut sebagai variabel eksperimental Mulyatiningsih (2012:85). Peneliti 

menggunakan desain eksperimen yaitu classical experimental design pretest-posttest 

yang memiliki dua set data hasil pengukuran yakni pretest dan pengukuran posttest. 

Teknik analisisi data yang dipilih tentu saja satu sampel t-test. 

 

3.Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Tahap pre-tes kemahiran mengidentifikasi karakter tokoh novel remaja siswa 

kelas VIII SMP N 17 Bintan tahun pelajaran 2014/2015 yang tidak menggunakan 

pendekatan saintifik masih tergolong rendah. Skor rata-rata yang diperoleh siswa 

adalah 53.00 yang belum mencapai ketuntasan maksimum (KKM) yang ditetapkan 

oleh sekolah yaitu 75. Sedangkan menggunakan pendekatan saintifik juga masih 

tergolong rendah yaitu nilai rata-rata siswa 55,71. Tahap post-test yang tidak 

menggunakan pendekatan saintifik tergolong sedang dengan nilai rata-rata siswa 

69,17, sedangkan yang menggunakan pendekatan saintifik mengalami peningakatan 

yaitu 78,21 yang berarti sudah mencapai standar ketuntasan maksimum. 

4.Simpulan 

 Nilai rata-rata  hasil belajar Bahasa Indonesia Aspek mengidentifikasi siswa 

diperoleh nilai rata-rata kelas yang menggunakan pendekatan saintifik (kelas 

eksperimen) adalah 78,21  yang tidak menggunakan pendekatan saintifik (kelas 

kontrol) adalah 69,17, dan maka yang mendapatkan perlakuan pendekatan saintifik 

lebih tinggi dari pada hasil belajar siswa di kelas yang tidak menggunakan 

pendekatan saintifik. 

  Adanya pengaruh pendekatan saintifik terhadap hasil mengidentifiksi 

karakter tokoh novel remaja. Hal ini dibuktikan dari uji hipotesis yang menunjukan 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Oleh karena itu, pendekatan saintifik berpengaruh 

untuk mengingkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa. 
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