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ABSTRAK 

 

            Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kemahiran 

Memarafrasekan Bentuk Cerpen Menjadi Puisi pada Siswa Kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjungpinang.  

           Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif sampel dari 

penelitian ini berjumlah 42 siswa yang diambil secara acak dari 6 kelas, 

dengan jumlah populasi 143 siswa. Untuk mendapatkan data peneliti 

menggunakan teknik tes dan untuk mengukur hasil tes kemahiran 

memarafrasekan bentuk cerpen menjadi puisi peneliti menggunakan rubrik 

penilaian. Setelah itu data diolah mencari hasil nilai siswa selanjutnya hasil 

nilai diolah untuk mencari ratarata kelas. 

          Hasil penelitian ini membuktikan  bahwa Kemahiran Memarafrasekan 

bentuk cerpen menjadi puisi pada siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2014/2015.  

Mendapatkan rata-rata skor  pada keseluruhan aspek adalah 77,57 dan  

termasuk pada katagori baik.  Dapat dilihat dari hasil persentase jumlah 

siswa yaitu 13 siswa (30,95%) termasuk pada katagori amat baik, 9 siswa 

(21,42%) termasuk pada katagori baik, 12 siswa (28,57%) termasuk pada 

katagori cukup,  5 siswa ( 11.90%) termasuk pada katagori kurang baik, dan 

3 siswa (7,14%) termasuk pada katagori sangat kurang baik. Sehingga 

hiptesis ditolak. 

 

Kata Kunci : Kemahiran Menulis, Memarafrasekan bentuk cerpen 

menjadi puisi 

 

 

 

 

 



ABSTRACK 

           The purpose of this study was to determine the proficiency in 

paraphrasing short stories to be into the form of poetry on students of junior 

high school 1 Tanjungpinang. 

          This study used quantitative descriptive method. Sample of this study 

amounted to 42 students who were randomly taken from 6 classes,with a 

population of 143 students. To get the date the researchers used a technique 

to masure the results of tests and proficiency tests  paraphrased from of 

short stories into poetry, researchers use an assessment rubric. Once the data 

is processed to search results of the next student score, results processed to 

find the average grade. 

         The results of this study demonstrate the proficiency in paraphrasing 

the form of short stories into poetry on eighth grade student of junior high 

school 1 Tanjungpinang yers 2014/2015. Getting averege score on the 

overall aspect is 77.57 and appertaied in good category. It can be seen from 

the results of the percentage of the number of students 13 students ( 30,95 

%) appertainted in the good category , 9 students 921,42%) appertained in 

the good categories , 12 students (28,57%)  are categori adequate, 5 students 

(11,90%) appertained in the poor category, and 3 students (7,14%) 

appertained in the category of very poor 

 

Keyword: Writing skills,paraphrasing form of short stories into poetry. 

 

1. Pendahuluan  

 

         Dalam pembelajaran sastra khususnya penulisan kreatif, salah 

satu kelemahan pembelajaran sastra di sekolah adalah materi 

pembelajaran sastra yang lebih menekankan kepada teori sastra dari 

pada  pengakraban siswa dengan karya-karya sastra. Kondisi 

pembelajaran sastra yang demikian dan kurang mengakrabkan siswa 

pada karya sastra membuat siswa tidak mencintai sastra. Yang 

berakibat siswa menjadi malas untuk menulis. Jamaluddin (2003: 

63) juga menemukan beberapa problematika pembelajaran sastra. 

Salah satunya adalah pola pengajaran sastra dan evaluasinya. Siswa 

lebih banyak diberikan materi yang berhubungan dengan teori dan 

sejarah sastra.   



 

2. Metode Penelitian   

        Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

Adapun pelaksanaan penelitian ini berlangsung pada Juli 2014. 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Tanjungpinang. Populasi penelitian ini berjumlah 143 siswa. Dalam 

Penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 30% dari jumlah 

populasi yaitu sebanyak 42 siswa. Teknik penelitian yang digunakan 

dalam teknik penarikan sampel yaitu, teknik acak sederhana (simpel 

random sampling). Berdasarkan jumlah populasi di atas, maka 

peneliti menggunakan tabel angka acak, karena teknik ini sesuai 

untuk populasi yang besar jumlahnya. 

    Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik tes 

dalam bentuk lembar tes. Dalam tes tersebut siswa diminta untuk 

mengubah cerpen menjadi bentuk puisi. Adapun teknik analisis data 

memberikan skor menggunakan rubrik penilaian. Setelah 

kemampuan siswa menggunakan rumus Abdul Majid (2012:271),  

  
SBS=    x c 

     b 

 Keterangan : SBS = Skor butir soal 

            a    = Jumlah skor yang diperoleh peserta didik 

             b  = Jumlah skor maksimum 

   c = Bobot soal (100) 

          Setelah mendapatkan persentase nilai peneliti mencari tingkat 

penguasaan rata-rata seluruh hasil tes yang telah dilakukan oleh siswa. 

Untuk mencari rata-rata dari keseluruhan aspek yang akan diteliti, peneliti 

menggunakan rumus Sugiyono  (2007:49), yaitu : 

 

Keterangan:  



Me  =  Rata-rata 

∑  = Epsilon (baca jumlah) 

xi   = Nilai x ke i sampai ke n 

       N  = Jumlah individu 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

             Hasil menulis puisi dengan parafrae cerpen berdasarkan aspek nilai 

perwajahan (tipografi) puisi, diksi, imaji, atau penginderaan, kata konkret, 

dan bahasa figuratif (majas). Yang diperoleh siswa  kelas VIII melalui 

rumus : 

Jumlah nilai seluruh pengamatan = 3258 

Banyak data (siswa)                     = 42 

Nilai rata-rata kelas                      =77.57 

             Nilai rata-rata kelas yang di peroleh 77.57. Jadi, kemahiran 

memarafrasekan bentuk cerpen menjadi puisi pada siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2014/2015 tergolong 

pada kriteria baik yang berpatokan pada tingkat penguasaan siswa oleh 

Umar (2005: 45). 

              Berdasarkan pada tabel di atas menunjukan dari keseluruhan 

jumlah sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 42  siswa, hasil yang 

diperoleh siswa dalam katagori amat baik berjumlah 13 siswa  (30.95%), 

hasil yang diperoleh siswa dalam katagori baik 9 siswa (21.42%), hasil yang 

diperoleh siswa dalam kategori cukup 12 siswa (28.57%),  katagori kurang 

baik  5 siswa (11.90%). Dan katagori hasil yang diperoleh siswa sangat 

tidak baik 3 siswa ( 7,14%). 

            Berdasarkan hasil tes kemahiran memarafrasekan bentuk cerpen 

menjadi puisi pada siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 



TINGKAT PENGUASAAN SISWA MEMPARAFRASEKAN 

BENTUK CERPEN MENJADI PUISI PADA KESELURUHAN 

ASPEK 

Tingkat 

Penguasaan 

siswa  

Kriteria Persentase 

Jumlah Siswa  

Rata-rata Skor 

Kemahiran 

Siswa 

85-100 Amat Baik 30.95 %  

76- 84 Baik 21.42%  

68-75 Cukup  28.57%  

56-67 Kurang Baik 11.90%  

0-55 Sangat Tidalk 

Baik 

7.14%  

Jumlah Siswa   42 77,57 

(Baik) 

 

3. Simpulan dan Rekomendasi  

        Dari hasil yang dilakukan peneliti, maka didapatlah nilai rata-

rata dari skor memarafrasekan bentuk cerpen menjadi puisi  pada 

siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Tanjungpinang yaitu 77,57dan termasuk pada kategori baik . 

         Guru diharapkan dalam proses pembelajaran harus lebih 

inovatif dalam proses belajar mengajar agar membangkitkan 

semangat belajar siswa disekolah, serta memberikan motivasi 

kepada siswa agar siswa merasa percaya diri terhadap tulisan yang 

ditulis oleh siswa. 
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