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ABSTRACT 

This article describes the ability of scrutinize to fairy tale rewriting in SMP 
Negeri 5 VII Grade Tungkal Ulu students school year 2016/2017 seen 
from elements of plot use, figures and characterizations, backgrounds, 
dictions, spellings and punctuations. The result shows that the ability of 
scrutinize to fairy tale rewriting in SMP Negeri 5 VII Grade Tungkal Ulu 
students school year 2016/2017 seen from elements of plot use earned 
value of 82,6% with capable criterion, figures and characterizations earned 
a value of 67,6% with quite capable criterion, background description 
earned a value of 66,6% with quite capable criterion, selection of diction 
earned a value of 48% with less capable criterion, and spelling and 
punctuation use earned a value of 43% with less capable criterion. The 
conclusion is the ability of scrutinize to fairy tale rewriting in SMP Negeri 5 
VII Grade Tungkal Ulu students school year 2016/2017 earned 61,56% 
average value. Based on quality capability criteria table, that value is on 
60%-74% interval with quite capable criterion. 
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ABSTRAK 

Artikel ini memberikan gambaran kemampuan menulis kembali dongeng 
yang disimak siswa kelas VII SMP Negeri 5 Tungkal Ulu tahun ajaran 
2016/2017 dilihat dari unsur penggunaan alur, tokoh dan penokohan, 
latar, diksi, ejaan dan tanda baca. Hasil menunjukkan bahwa kemampuan 
menulis kembali dongeng yang disimak siswa kelas VII SMP Negeri 5 
Tungkal Ulu tahun ajaran 2016/2017 dilihat dari unsur penggunaaan alur 
(plot) memperoleh nilai 82,6% dengan kriteria mampu, penerapan tokoh 
dan penokohan memperoleh nilai 67,6% dengan kriteria cukup mampu, 
pendeskripsian latar memperoleh nilai 66,6% dengan kriteria cukup 
mampu, pemilihan diksi memperoleh nilai 48% dengan kriteria kurang 
mampu, dan penggunaan ejaan dan tanda baca memperoleh nilai 43% 
dengan kriteria kurang mampu. Kesimpulannya adalah kemampuan 
menulis kembali dongeng yang disimak siswa kelas VII SMP Negeri 5 
Tungkal Ulu tahun ajaran 2016/2017 memperoleh nilai rata-rata 61,56%. 
Berdasarkan tabel kriteria kualitas kemampuan, nilai tersebut berada pada 
interval 60%-74% dengan kriteria cukup mampu.  

Kata-kata kunci: kemampuan, menulis, dongeng 
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PENDAHULUAN 

 Menulis merupakan kegiatan menuangkan ide, perasaan, gagasan 

melalui tulisan. Keterampilan menulis ini merupakan keterampilan yang 

kompleks, keterampilan ini tidak terpisahkan dalam seluruh proses belajar 

yang dilakukan siswa selama pembelajaran di sekolah. Selain itu, dalam 

menulis tentunya dibutuhkan kesabaran, keuletan, dan kejelian. Oleh 

karena itu kebiasaan menulis harus selalu dilakukan sejak dini dan dilatih 

secara terus-menerus sehingga hal tersebut tidak akan menjadi sesuatu 

yang berat. Keterampilan menulis dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran sastra di sekolah. Melalui kegiatan menulis sastra, siswa 

dapat mengungkapkan ide, pikiran, perasaan, dan kemampuannya serta 

dapat mengembangkan daya imajinasi. Kegiatan menulis sastra di 

sekolah meliputi: menulis pantun, dongeng, cerpen, puisi, dan drama. 

Pada pernyataan di atas telah disinggung bahwa keterampilan menulis 

merupakan keterampilan yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. 

Begitu juga halnya dengan keterampilan menulis dongeng. Dalam 

keterampilan menulis dongeng, siswa dituntut untuk memiliki daya 

imajinasi sehingga dapat menghasilkan tulisan yang menarik. Bagi siswa 

hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. 

 Dongeng merupakan salah satu bentuk karya sastra lama yang 

paling diminati oleh siswa. Dongeng tidak hanya dapat menghibur, melalui 

dongeng siswa dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. 

Menulis dongeng merupakan sarana bagi siswa untuk menumbuhkan 

nilai, etika, dan rasa empati; karena di dalamnya terdapat pesan moral 

yang mampu memberikan pelajaran hidup. Siswa dapat menuangkan 

pikiran dan gagasannya melalui menulis dongeng. Dalam hal ini, siswa 

dituntut untuk mampu memahami dan menghayati isi dongeng, sehingga 

dalam menulis dongeng siswa dapat dengan mudah memahami jalan 

ceritanya. Dengan demikian, untuk menghasilkan sebuah tulisan yang 

baik, dibutuhkan latihan menulis agar siswa terbiasa mengungkapkan ide, 

pengalaman, dan pengetahuannya melalui tulisan.   
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   Menyimak adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk pertama 

kalinya. Salah satu kegiatan menyimak di sekolah yaitu menyimak 

dongeng. Kemampuan menyimak dongeng merupakan kemampuan 

mendengarkan, memahami, menangkap makna, dan menanggapi cerita 

dongeng dengan tepat dan benar. Anak cenderung lebih suka mendengar 

dongeng daripada membaca, sehingga sedikit banyaknya, anak tersebut 

akan mengingat kisah dari dongeng-dongeng yang pernah didengar, 

sehingga ketika usia mereka bertambah mereka dapat menuangkannya 

lewat kemampuan yang lain seperti kemampuan menulis.    

   Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sekolah 

menengah pertama (SMP) kelas VII semester 1, tepatnya pembelajaran 

dengan standar kompetensi (SK): mengekspresikan pikiran, perasaan, 

dan pengalaman melalui pantun dan dongeng, dengan kompetensi dasar 

(KD) yaitu: menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah 

dibaca atau didengar. Dengan kompetensi ini siswa dituntut untuk memiliki 

keterampilan berbahasa, khususnya terampil menulis dongeng.   

  Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 

24 september 2016 di SMP Negeri 5 Tungkal Ulu, dengan mewawancarai 

seorang guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas VII 

yaitu Ibu Ririn Aryanti, S.Pd. Menurut beliau, siswa kelas VII mengalami 

kesulitan dalam mengungkapkan isi cerita, gagasan, dan pikirannya. 

Selain itu, siswa juga masih bingung untuk mengawali sebuah tulisan 

karena kreativitas mereka berhubungan dengan daya imajinasi yang 

mereka miliki, sehingga proses penulisan dongeng terasa sulit dan 

membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, alasan peneliti memilih SMP 

Negeri 5 Tungkal Ulu sebagai lokasi penelitian adalah karena belum ada 

penelitian tentang menulis dongeng di sekolah tersebut. Oleh sebab itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kemampuan 

Menulis Kembali Dongeng yang Disimak Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 

Tungkal Ulu Tahun Ajaran 2016/2017. Dengan penelitian ini, diharapkan 

pembelajaran menulis dongeng di sekolah yang bersangkutan menjadi 

lebih baik.      
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Rumusan masalah   

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

kemampuan menulis kembali dongeng yang disimak siswa kelas VII SMP 

Negeri 5 Tungkal Ulu tahun ajaran 2016/2017? 

Tujuan Penelitian  

  Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

kemampuan menulis kembali dongeng yang disimak siswa kelas VII SMP 

Negeri 5 Tungkal Ulu tahun ajaran 2016/2017. 

Manfaat Penelitian   

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis manfaat dari penelitian ini 

adalah dapat menjadi landasan teori untuk penelitian berikutnya. 

Sedangkan secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan gambaran untuk meningkatan kemampuan menulis kembali 

dongeng yang disimak siswa kelas VII SMP Negeri 5 Tungkal Ulu jika 

hasilnya rendah.  

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Menulis   

  Ada  beberapa  pendapat  tentang  pengertian  menulis. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1497), menulis adalah melahirkan 

pikiran atau perasaan (seperti mengarang, membuat surat) dengan 

tulisan. Tarigan (1986:3) menyatakan “menulis merupakan suatu 

keterampilan  berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi  secara  

tidak  langsung,  tidak  secara  tatap  muka  dengan  orang lain”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa menulis adalah kegiatan untuk menyatakan gagasan, pikiran, dan 

perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan kepada orang lain 

dengan medium bahasa yang berfungsi sebagai alat komunikasi secara 

secara tidak langsung.  
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Tujuan Menulis  

   Menurut Hugo Hartig (Tarigan, 1986:24-25), tujuan menulis sebagai 

berikut.  

1. Assignment purpose (tujuan penugasan)  

    Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. 

Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan 

sendiri (misalnya para siswa yang diberi tugas merangkumkan buku; 

sekretaris yang ditugaskan membuat laporan; notulen rapat).  

2. Altruistik purpose (tujuan altruistik)  

Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan 

kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami 

menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para 

pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. 

Seseorang tidak akan dapat menulis secara tepat guna kalau dia 

percaya, baik secara sadar maupun secara tidak sadar bahwa 

pembaca atau penikmat karyanya itu adalah “lawan” atau “musuh”. 

Tujuan altruistik adalah kunci keterbacaan sesuatu tulisan.  

3. Persuasive purpose (tujuan persuasif)   

     Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran 

 gagasan yang diutarakan.  

4.  Informational purpose (tujuan informasional, tujuan penerangan)  

 Tulisan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan kepada 

 para pembaca.        

5. Self-expressive purpose (tujuan pernyataan diri)  

 Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang 

 pengarang kepada para pembaca.  

6. Creative purpose (tujuan kreatif)  

 Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri. Tetapi 

 “keinginan kreatif” di sini melebihi pernyataan diri, dan melibatkan 

 dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik, atau seni yang ideal, 

 seni idaman. Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-

 nilai kesenian.  
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7. Problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah)  

    Dalam tulisan seperti ini sang penulis ingin memecahkan masalah yang 

 dihadapi. Sang penulis ingin menjelaskan, menjernihkan serta 

 menjelajahi serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-

 gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh para

 pembaca.  

Ciri-Ciri Tulisan Dongeng yang Baik  

   Pada dasarnya, sebuah tulisan memiliki ciri-ciri yang bisa 

mengidentifikasi tulisan tersebut dapat dikatakan baik. Dongeng 

merupakan salah satu jenis karangan narasi. Semi (2003:31) menyatakan 

“ciri karangan narasi, yaitu: (1) berupa cerita, (2) bersifat imajinatif, (3) 

memiliki konflik, (4) peristiwa dalam cerita disusun secara kronologi”.  

   Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan ciri tulisan 

dongeng yang baik, yaitu: (1) berupa rangkaian kejadian atau peristiwa , 

(2) memiliki latar yang berupa latar waktu dan tempat terjadinya peristiwa, 

(3) adanya pelaku atau tokoh yang mengalami peristiwa, (4) disusun 

berdasarkan urutan kronologi cerita.    

Pengertian Dongeng   

  Menurut Nurgiyantoro (2013:198-200), dongeng adalah cerita yang 

tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. 

Dongeng sebagai salah satu genre cerita anak tampaknya dapat 

dikategorikan sebagai salah satu cerita fantasi dan dilihat dari segi 

panjang cerita biasanya relatif pendek. Kemunculan dongeng yang 

sebagai bagian dari cerita rakyat, selain berfungsi untuk memberikan 

hiburan, juga sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini 

kebenarannya oleh masyarakat pada waktu itu. Karena mempunyai misi 

tersebut, dongeng mengandung ajaran moral.  
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Ciri-Ciri Dongeng  

   Danandjaja (2007:3) mengemukakan ciri-ciri dongeng sebagai 

berikut. 

1. Penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, yakni 

 disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau dengan  suatu 

 contoh yang disertai gerak isyarat, dan alat pembantu pengingat) dari 

 satu generai ke generasi berikutnya.  

2. Bersifat tradisional, yakni disebarkan diantara kolektif tertentu dalam 

 waktu yang cukup lama.  

3. Ada dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh cara 

 penyebaran dari mulut ke mulut (lisan).  

4. Bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui  lagi.  

5. Biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola seperti kata- kata 

 klise, ungkapan-ungkapan tradisional, kalimat-kalimat atau kata-kata 

 pembukaan dan penutup yang baku.  

6. Mempunyai kegunaan (function) dalam kehidupan bersama suatu 

 kolektif, sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi 

 keinginan terpendam.  

7. Bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika tersendiri yang tidak sesuai 

 dengan logika umum.  

8. Menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini disebabkan 

  penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap 

 anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya.  

9. Bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu 

 spontan. Hal ini dapat dimengerti bahwa dongeng juga merupakan 

 proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya.  

Jenis-Jenis Dongeng  

   Dongeng merupakan salah satu jenis karya sastra di Indonesia. 

Aarne dan Thompson (Danandjaja, 2007:86), membagi jenis-jenis karya 

sastra dongeng ke dalam empat golongan besar, yakni sebagai berikut.  

1. Dongeng binatang (animal faste) adalah dongeng yang ditokohi 

binatang peliharaan dan binatang liar, seperti binatang menyusui, 

burung, binatang melata (reptilia), ikan, dan serangga. Binatang-
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binatang itu dalam cerita jenis ini dapat berbicara dan berakal budi 

pekerti seperti manusia.   

2. Dongeng biasa (ordinary folktales) adalah jenis dongeng yang ditokohi 

manusia dan biasanya adalah kisah suka duka seseorang, seperti 

„Ande-ande Lumut‟, „Joko Kendil‟, „Bawang Merah dan Bawang Putih‟, 

„Timun Emas‟.   

3. Lelucon atau anekdot adalah dongeng-dongeng yang dapat 

 menimbulkan rasa menggelikan hati, sehingga apresiator tertawa. 

 Namun demikian, bagi kolektif atau tokoh tertentu yang menjadi 

 sasaran dongeng itu dapat menimbulkan rasa sakit hati.  

4. Dongeng berumus (formula tales) adalah dongeng yang strukturnya 

terdiri atas pengulangan-pengulangan struktur cerita atau isi cerita 

dongeng sehingga dapat dihat pada dongeng-dongeng lainnya. 

Unsur-Unsur Dongeng 

   Nurgiyantoro (2013:221) mengemukakan bahwa “unsur intrinsik 

adalah unsur-unsur cerita fiksi yang secara langsung berada di dalam, 

menjadi bagian, dan ikut membentuk eksistensi cerita yang 

bersangkutan”. Adapun unsur intrinsik karya sastra dongeng yaitu tema, 

amanat, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, dan sudut 

pandang.  

   Menurut Nurgiyantoro (2013:23) “alur pada dongeng biasanya 

bersifat progresif, karena untuk memudahkan pemahaman cerita dengan 

menampilkan konflik yang tidak terlalu kompleks, dan klimaks sering 

ditempatkan pada akhir kisah”. Penyelesaian dalam cerita dongeng 

hampir selalu menggembirakan. Cerita biasanya ditutup dengan kata-kata 

“Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya”.   

   Selanjutnya Nurgiyantoro (2013:199), menyatakan bahwa: dongeng 

umumnya tidak terikat oleh waktu dan tempat, dapat terjadi di mana saja 

dan kapan saja tanpa perlu harus ada semacam pertanggungjawaban 

pelataran. Kekurangjelasan latar tersebut sudah terlihat sejak cerita 

dongeng dimulai, yaitu sering mempergunakan kata-kata pembuka 

penunjuk waktu seperti: ‘Pada zaman dahulu kala’, ‘Syahdan pada zaman 
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dahulu’, ‘Nun pada waktu itu’, ‘Pada zaman dahulu ketika binatang masih 

bisa bercakap-cakap seperti halnya manusia’, dan lain-lain. Demikian juga 

mengenai penunjuk latar tempat yang hanya sering disebut ‘di negeri 

antah berantah’, ‘di negeri dongeng’, ‘di suatu tempat di pinggir hutan', 

dan lain-lain. 

Pengertian Menyimak  

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1307) disebutkan 

bahwa menyimak adalah mendengarkan (memerhatikan) baik-baik apa 

yang diucapkan atau dibaca orang. Menurut Tarigan (1987:28), 

“menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-

lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta 

interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta 

memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan”. Berdasarkan beberapa 

pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa menyimak adalah 

suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh 

perhatian, pemahaman, apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh 

informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi 

yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa 

lisan. 

Tujuan Menyimak  

   Menurut Hunt (Tarigan, 1987:55) tujuan menyimak adalah sebagai 

berikut. 

1. Memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut paut dengan 

pekerjaan atau profesi. 

2. Menjadikan hubungan antarpribadi lebih efektif dalam kehidupan 

sehari-hari.  

3. Mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang 

masuk akal. 

4. Memberi respon yang tepat terhadap segala sesuatu yang didengar. 
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Langkah-Langkah Menulis Kembali Dongeng yang Disimak  

   Dalam menulis dongeng, ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan agar hasil tulisan kembali dongeng baik. Menurut Suharma 

(2006:57), untuk berlatih menulis kembali dongeng yang pernah dibaca 

atau didengar, bisa melakukan langkah-langkah berikut:   

1.  Membaca atau mendengarkan dongeng dengan saksama dari awal 

sampai akhir.  

2. Mengingat-ingat urutan cerita, tokoh dongeng, dan latar atau tempat 

 kejadian peristiwanya. 

3. Membayangkan adegan-adegan dalam dongeng seolah-olah terlibat di 

dalamnya atau melihatnya secara langsung.   

4. Menulis kembali isi dongeng dengan kalimat sendiri namun harus 

sesuai dengan isi dan urutan dongeng yang kamu dengar atau  baca. 

Tokoh dan latar cerita yang kamu tulis juga harus sama dengan tokoh 

dan latar cerita/dongeng yang didengar atau dibaca.  

Kriteria Penilaian Menulis Kembali Dongeng yang Disimak  

   Adapun kriteria penilaian menulis kembali dongeng yang disimak 

dapat dijelaskan seperti berikut.  

1. Alur   

 Alur/plot adalah jalinan cerita, bagaimana cerita itu disusun, sehingga 

peristiwa demi peristiwa dapat terjalin dengan baik. Aspek keruntutan 

alur dapat ditentukan dengan memerhatikan ketepatan siswa 

menggambarkan peristiwa awal dalam cerita, peristiwa klimaks/puncak 

cerita, dan peristiwa akhir/penyelesaian cerita sesuai dengan kronologi 

cerita dalam dongeng yang disimak.  

2. Tokoh dan penokohan  

Tokoh disebut juga dengan pelaku. Tokoh adalah orang yang terdapat 

dalam cerita. Penokohan disebut juga dengan watak/karakter. 

Watak/karakter berhubungan dengan perangai si pelaku atau tokoh 

dalam suatu cerita yang perlu diperhatikan, karena tidak akan ada 

cerita tanpa adanya pelaku. Kejelasan pelaku dapat ditentukan dengan 

memerhatikan pengisahan tokoh secara jelas, ucapan, tindakan, dan 
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deskripsi tokoh. Sehubungan dengan itu dalam menulis dongeng siswa 

harus memerhatikan kejelasan pelaku. Aspek kejelasan tokoh dan 

penokohan dapat ditentukan dengan menggambarkan peristiwa yang 

benar-benar terjadi dalam cerita dan tokoh yang digambarkan memiliki 

watak-watak tertentu seperti protagonis, antagonis, dan tritagonis. 

3.  Latar/setting  

 Latar terbagi atas tiga bagian, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. 

Sehubungan dengan itu dalam menulis dongeng, latar harus jelas 

sehingga  informasi yang di dapat jelas. Aspek kejelasan latar dapat 

ditentukan dengan menggambarkan  tempat, waktu, dan suasana 

dalam setiap cerita.  

4.  Diksi  

 Diksi adalah pilihan kata. Sehubungan dengan itu, dalam menulis 

kembali dongeng pemilihan diksi harus tepat, menarik, dan sesuai 

dengan isi cerita.   

5.  Ejaan dan Tanda Baca  

 Ejaan meliputi pemakaian huruf kapital, pemakaian tanda baca, dan 

penulisan  kata. Sehubungan dengan itu, dalam menulis kembali 

dongeng pemakaian huruf kapital harus tepat; penulisan kata dapat 

dipahami; dan pemakaian tanda baca yang tepat. Pemakaian huruf 

kapital yang salah ialah pemakaian huruf  kapital yang seharusnya 

huruf kecil atau sebaliknya pemakaian huruf kecil yang seharusnya 

huruf kapital. Pemakaian tanda baca meliputi tanda titik (.), koma (,), 

tanda tanya (?), tanda seru (!), tanda hubung (-), dan tanda garis miring 

(/). Penulisan kata meliputi penulisan kata asal maupun kata turunan, 

bentuk kata asli maupun kata serapan, dan pemenggalan kata. Dengan 

indikator  tersebut, maka data kemampuan menulis dongeng dapat 

diukur.  

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Metode Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

metode deskriptif. Menurut Arikunto (2010:3) “penelitian deskriptif adalah 
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penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal 

lain-lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. 

Sedangkan kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut 

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap 

data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Nurgiyantoro, 2010:27).  

Subjek Penelitian  

   Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah siswa 

kelas VII A SMP Negeri 5 Tungkal Ulu Tahun Ajaran 2016/2017 dengan 

jumlah 30 siswa.   

Data dan Sumber Data  

   Data dalam penelitian ini berupa kemampuan menulis kembali 

dongeng yang disimak oleh siswa SMP Negeri 5 Tungkal Ulu dan sumber 

data diperoleh dari hasil tulisan siswa kelas VII A SMP Negeri 5 Tungkal 

Ulu. 

Instrumen Penelitian   

   Instrumen yang digunakan berupa tes unjuk kerja yaitu berupa tes 

kemampuan siswa dalam menulis kembali dongeng yang disimak dengan 

memperhatikan aspek-aspek penilaian kemampuan menulis kembali 

dongeng. Adapun aspek yang dinilai dalam menulis kembali dongeng 

yang disimak adalah: (1) alur, (2) tokoh dan penokohan, (3) latar, (4) diksi 

atau pilihan kata, dan (5) ejaan dan tanda baca.   

Teknik Pengumpulan Data   

   Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes. 

Menurut Arikunto (2010:193) “tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau berkelompok”. Adapun prosedur yang ditempuh untuk 

pengumpulan data tentang kemampuan siswa dalam menulis dongeng 

sebagai berikut.  
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1. Peneliti mengecek dan memeriksa jumlah siswa yang hadir sesuai 

 dengan jumlah subjek.  

2. Memberikan penjelasan atau ulasan tentang dongeng dan unsur-unsur 

 dongeng pada siswa.   

3.  Peneliti membagikan lembar kerja kepada siswa.  

4.  Memberi penjelasan tentang petunjuk mengerjakannya.  

5.  Siswa menyimak video dongeng yang disajikan oleh peneliti.  

6. Setelah menyimak video dongeng, masing-masing siswa menulis 

 kembali dongeng yang telah disimak dengan menggunakan bahasa 

 sendiri.  

7.  Siswa mengumpulkan tugasnya.  

8.  Setelah itu dilakukan pengumpulan data berupa penjumlahan skor nilai 

 siswa dari kemampuan siswa menulis kembali dongeng yang disimak. 

Teknik Analisis Data  

   Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah dengan 

menggunakan analisis data kuantitatif dan penghitungan persentase 

penilaian kemampuan menulis kembali dongeng yang disimak.  

   Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data 

sebagai berikut. 

1. Setelah melakukan penugasan terhadap pembelajaran menulis 

 dongeng peneliti mengoreksi dongeng tersebut.  

2. Memberikan skor untuk masing-masing komponen seperti pada tabel 1 

 berikut ini.  

Tabel 1 Kriteria Penilaian Kemampuan Menulis Kembali Dongeng 

yang Disimak  

No Aspek Penilaian Kriteria Skor Kategori 

1 Alur meliputi kriteria 
sebagai berikut: 
a. pengenalan situasi 
cerita (exposition); 

b. pengungkapan 
peristiwa 
(complication); 

c. menuju pada adanya 
konflik (rising action); 

Apabila siswa mampu 
menerapkan 5 kriteria alur 

Apabila siswa menerapkan 
alur dengan 4  kriteria 

Apabila siswa menerapkan 
alur dengan 3 kriteria 

Apabila siswa menerapkan 

5 

 
4 

 
3 

 

Sangat 
mampu 

Mampu 

 
Cukup 
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d. puncak konflik (turning 
point); 

e. penyelesaian 
(ending).   

alur dengan 2 kriteria 

Apabila siswa menerapkan 
alur dengan 1 kriteria 

2 
 
 

1 

Kurang 
 
 
Sangat 
kurang 

2 Tokoh dan penokohan 
meliputi kriteria sebagai 
berikut: 
a. tokoh 
menggambarkan 
peristiwa yang benar-
benar terjadi dalam 
cerita tersebut; 
b. tokoh yang 
digambarkan memiliki 
watak-watak tertentu 
seperti protagonis, 
antagonis, dan 
tritagonis. 

 

Apabila siswa mampu 
menggambarkan pelaku 
dalam cerita sesuai dengan 
2 kriteria 

Apabila siswa 
menggambarkan pelaku 
dalam cerita cukup sesuai 
dengan 2 kriteria 

Apabila siswa 
menggambarkan pelaku 
dalam cerita kurang sesuai 
dengan 2 kriteria 

Apabila siswa 
menggambarkan pelaku 
dalam cerita dengan 1 
kriteria 

Apabila siswa tidak mampu 
menggambarkan pelaku 
dalam cerita  

5 
 
 
 
 

4 

 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

Sangat 
mampu 
 
 
 
Mampu 

 

 
Cukup 
 
 
 
 
Kurang 
 
 
 
Sangat 
kurang 

3 Latar atau setting 
meliputi kriteria sebagai 
berikut: 
a. waktu terjadinya 
peristiwa yang dialami 
tokoh; 
b. tempat terjadinya 
peristiwa yang dialami 
tokoh; 
c. suasana terjadinya 
peristiwa yang dialami 
tokoh.  
 

Apabila siswa mampu 
menggambarkan latar 
sesuai 3 kriteria 

Apabila siswa 
menggambarkan latar cukup 
sesuai dengan 3 kriteria 

Apabila siswa 
menggambarkan latar 
dengan 2 kriteria 

Apabila siswa 
menggambarkan latar 
dengan 1 kriteria 

Apabila siswa tidak mampu 
menggambarkan latar 
dalam cerita 

5 

 

4 

 
 

3 

 

 
2 
 
 

1 

Sangat 
mamp 

 
Mampu 

 
 
Cukup 

 

 
Kurang 
 
 
Sangat 
kurang 

4 Diksi meliputi kriteria 
sebagai berikut:  
a. tepat; 

Apabila siswa mampu 
menggunakan diksi dengan 
3 kriteria 

5 
 
 

Sangat 
mampu 
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b. menarik; 
c. sesuai dengan isi 
dongeng.  
 

Apabila siswa 
menggunakan diksi cukup 
sesuai dengan 3 kriteria 

Apabila siswa 
menggunakan diksi dengan 
2 kriteria 

Apabila siswa 
menggunakan diksi dengan 
1 kriteria 

Apabila siswa tidak mampu 
menggunakan diksi sesuai 
dengan cerita 

 
4 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

 
Mampu 
 
 
 
Cukup 
 
 
Kurang 
 
 
Sangat 
kurang 

5 Ejaan dan tanda baca 
meliputi kriteria sebagai 
berikut. 
a. Penggunaan tanda 
baca yang tepat seperti 
tanda titik, tanda koma, 
dan sebagainya  
b. Pemakaian huruf 
kapital yang tepat 
c. Penulisan kata yang 
dapat dipahami 

Apabila siswa mampu 
menulis sesuai dengan 3 
kriteria 

Apabila siswa menulis 
cukup sesuai dengan 3 
kriteria 

Apabila siswa menulis 
dengan 2 kriteria 

Apabila siswa menulis 
dengan 1 kriteria 

Apabila siswa tidak mampu 
menulis sesuai dengan 
kriteria 

5 
 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 

1 

Sangat 
mampu 
 
 
Mampu 
 
 
Cukup 
 
 
Kurang 
 
Sangat 
kurang 

 

3. Mencari nilai rata-rata kemampuan menulis kembali dongeng yang 

disimak dengan mengunakan rumus Djiwandono (1996:102):  

 

Keterangan: 

Jumlah = Jumlah skor  

P1 = Penilai 1  

P2 = Penilai 2  

4. Mencari persentase kemampuan siswa dalam menulis kembali dongeng 

yang disimak dengan menggunakan rumus Ali (1993:186) sebagai 

berikut: 
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Keterangan: 

%  = Persentase tingkat kemampuan siswa dalam menulis kembali 

dongeng 

n  = Jumlah nilai rata-rata 

N  = Jumlah keseluruhan skor maksimal  

Nilai N diperoleh dari skor maksimal dikali banyaknya subjek. Untuk 

 skor maksimal 5 dikali dengan banyaknya subjek yaitu 30 orang siswa, 

 jadi jumlah keseluruhan skor maksimal (N) adalah 150 dari nilai rata-

 rata semua aspek penilaian menulis dongeng. 

5. Menentukan predikat kemampuan menulis kembali dongeng yang 

 disimak secara keseluruhan dengan menggunakan pedoman 

 Nurgiyantoro (1988:363) sebagai berikut.  

Tabel 2 Kriteria Kualitas Kemampuan Menulis Kembali Dongeng yang 

Disimak 

No Rentang Nilai Kategori 

1 

2 

3 

4 

5 

85%-100/% 

75%-84% 

60%-74% 

40%-59% 

0%-39% 

Sangat mampu  

Mampu 

Cukup mampu 

Kurang mampu 

Tidak mampu 

6. Merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian.   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

   Kemampuan menulis kembali dongeng yang disimak siswa kelas VII 

A SMP Negeri 5 Tungkal Ulu tahun ajaran 2016/2017 sebagai berikut.  

Tabel 3 Kemampuan Menulis Kembali Dongeng yang Disimak   

Siswa Kelas VII A SMP Negeri 5 Tungkal Ulu  

 

No 

 
 

Nama Siswa 

Aspek Penilaian 
 

Alur Tokoh dan 
Penokohan 

Latar Diksi Ejaan dan 
Tanda 
baca 

1 Andri dayanto 3 2 2 2 2 

2 Carli Sitorus 3 2 2 2 2 
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3 Chaterine Amorivo Bakhita 5 4 4 4   3 

4 Cici Indah Pakpahan 3 3 3 3 3 

5 Della Andini 4 3 3 2 2 

6 Deprina Ginting 4 3 3 2 2 

7 Dimas Welky K. P. 3 3 3 3 2 

8 Dion Sirait 4 3 3 2 2 

9 Fera Yana 4 4 3 3 2 

10 Firdaus Sembiring 3 2 2 2 2 

11 Indah Gultom 4 3 3 2 2 

12 Jhon Frendi Manalu 3 3 3 2 2 

13 Jhosua Harianja 5 4 4 3 2 

14 Marlina Menti V. 3 2 2 2 2 

15 Midya Rani Situmorang  5 4 4 3 3 

16 Neni Yundari Br. Karo 5 5 5 4 3 

17 Nova Nita Siagian 4 4 4 3 2,5 

18 Ramatio Lumban Tobing 3 2 2 2 2 

19 Reti Fitriani 5 4 4 2 2 

20 Rina Rianti Samosir 5 4 4 2 2 

21 Risa Theresa Sembiring 4 4 4 2 2 

22 Shinta Bella Sembiring 5 4 4 2 2 

23 Tonri Agung Setiawan M. 5 4 4 2 2 

24 Vera Sembiring 5 4,5 4 3 2 

25 Vicky Frantino 5 4 4 2 2 

26 Vivi Thasya Fitriyani 5 4 4 3 2 

27 Wendi 5 4 4 2 2 

28 Yesaya Sitanggang 4 3 3 2 2 

29 Yunita Sari Lumban Batu 5 4 4 2 2 

30 Yusuf Panjaitan 3 2 2 2 2 

Jumlah 124 101,5 100 72 64,5 

  Berdasarkan hasil penilaian di atas, dicarilah persentase 

kemampuan menulis dongeng. Adapun persentase kemampuan menulis 

kembali dongeng yang disimak siswa kelas VII A SMP Negeri 5 Tungkal 

Ulu dapat dilihat pada tabel berikut.   

Tabel 4 Persentase Kemampuan Menulis Kembali Dongeng yang  

Disimak Siswa Kelas VII A SMP Negeri 5 Tungkal Ulu 

 
No 

 
Aspek Penilaian 

Skor  
Persentase 

(%) 

 
Kategori 

n N 

1 Alur 124 150 82,6 Mampu 

2 Tokoh dan Penokohan 101,5 150 67,6 Cukup mampu 

3 Latar 100 150 66,6 Cukup mampu 

4 Diksi 72 150 48 Kurang 
mampu 

5 Ejaan dan Tanda 64,5 150 43 Tidak mampu 
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Baca 

Jumlah 307,8  

Nilai Rata-rata 61,56 Cukup mampu 

   Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 

kemampuan menulis kembali dongeng yang disimak siswa kelas VII SMP 

Negeri 5 Tungkal Ulu tahun ajaran 2016/2017 memperoleh nilai rata-rata 

61,56%. Berdasarkan tabel kriteria kualitas kemampuan, nilai tersebut 

terdapat pada interval 60%-74% dengan kriteria cukup mampu.     

PENUTUP 

    Simpulan pada penelitian ini adalah kemampuan menulis kembali 

dongeng yang disimak siswa kelas VII SMP Negeri 5 Tungkal Ulu tahun 

ajaran 2016/2017 memperoleh nilai rata-rata 61,56%. Berdasarkan tabel 

kriteria kualitas kemampuan, nilai tersebut berada pada interval 60%-74% 

dengan kriteria cukup mampu.  

   Adapun saran peneliti terkait pada penelitian ini sebagai berikut.  

1. Mengingat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

 menulis kembali dongeng yang disimak siswa kelas VII SMP Negeri 5 

 Tungkal Ulu tergolong kriteria cukup mampu, diharapkan guru mata 

 pelajaran dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

 terutama menulis dongeng.   

2. Bentuk kesalahan terbanyak dilakukan oleh siswa adalah dalam hal 

  pemilihan diksi dan penggunaan ejaan dan tanda baca, untuk itu guru 

  mata pelajaran perlu memberi perhatian terhadap aspek penilaian  

 tersebut.  

3. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber referensi  

  sesuai masalah yang relevan dengan penelitian ini. 
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