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ABSTRACT 

The results of this study indicate that the ability to understand the 
elements of short stories by students of class VII MTs Mathla'ul Anwar 
District Mersam Academic Year 2016/2017 reached a value of 53.4 
pertained to kategoti less able. Acquisition of these values can be 
described as follows: (1) The elements that most controlled by students is 
in the flow element, that is with an average of 49.33. (2) figures and 
characterizations, with an average of 53.33. (3) Describing the background 
ie obtaining 45.33. (4) a mandate with an average of 59 (5) packing a 
theme with an average of 60.Based on the table of average interval criteria 
in understanding the elements of short story, the value is found in the 
interval 40-59, it is concluded that the ability to understand the elements of 
the short story of students of class VII Mts. Mathla'ul Anwar District 
Mersam lesson year 2016/2017 berkriteria less capable. The results of this 
study are advised to students in class VII Mts. Mathla'ul Anwar District 
Mersam to improve the ability to understand the elements of the short 
story. 

Keywords : understand, the elements of short stories, students of class 
VII MTs. 
 
PENDAHULUAN  

Pembelajaran sastra sangat penting bagi siswa, karena dengan 
pembelajaran sastra mampu menghasilkan siswa mengenal dirinya, 
budayanya, dan budaya orang lain, serta mempunyai kemampuan 
imajinatif dalam bentuk mengkritis dan merespon apa yang terjadi di 
sekitarnya. Pembelajaran sastra merupakan seni yang dipelajari oleh 
siswa agar mempunyai ketrampilan dan kecerdasan intelektual.Selain itu 
pembelajaran sastra hadir agar siswa dapat mengembangkan wawasan 
kehidupannya. Menurut semi (1990:24) “pembelajaran sastra merupakan 
suatu bentuk seni kreatif yang dipelajari oleh siswa untuk mendapatkan 
ilmu ketrampilan dalam dirinya”. 

Salah satu pembelajaran sastra yang diajarkan pada siswa di 
jenjang  SMP/MTs adalah memahami unsur-unsur cerita  pendek 
(cerpen), sesuai dengan sebutannya, cerita pendek memang sebuah 
cerita  yang pendek, alur cerita tidak bertele-tele, cara pengaturan cerita 
padat dan pas,  sehingga masalah yang timbul dapat selesai atau 
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dianggap selesai. Cerpen merupakan  prosa yang mengkisahkan 
sepenggal kehidupan tokoh yang berupa pertikaian-pertikaian, peristiwa 
yang mengharukan atau menyenangkan dan mengandung pesan  yang 
tidak dapat dilupakan, cerpen sebagai cerita rekaan ditulis oleh pengarang 
berdasarkan kenyataan atau  yang terjadi  di sekelilingnya. Kenyataan 
inilah yang dapat  dipelajari oleh siswa  dan mengetahui hikmah yang 
terkandung di dalam cerpen tersebut untuk dijadikan sebagai pedoman 
hidup. Materi pembelajaran memahami unsur-unsur cerpen dianggap 
sangatlah penting bagi siswa. 

Dalam “Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdapat 
Standar Kompetensi (SK)” memahami wacana sastra melalui kegiatan 
membaca buku kumpulan cerita pendek dan Kompetensi Dasar (KD) 
menemukan tema, latar, alur, tokoh, dan amanat pada cerpen-cerpen 
dalam satu kumpulan cerpen. Pembelajaran memahami unsur-unsur 
cerpen dapat dilakukan dengan cara menggali unsur-unsur yang 
membangun cerita atau karya sastra yang berupa fiksi tersebut adalah 
unsur intrinsik cerpen. 

Tidak dapat disangkal bahwa pembelajaran sastra dikalangan para 
siswa masih merupakan masalah yang cukup rumit.Dikatakan demikian 
dalamhubungan dan pengakuan serta idealisasi kita bahwa para siswa 
adalah bibit generasipengembang kesusastraan yang baik, disamping 
sastra merupakantempat atau wadah yang memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk berkontribusi menemukan unsur-unsur pembangun 
cerpen  dan menghayati hidup secara lebih variatif. 

Sudah sewajarnya pembelajaran memahami unsur-unsur cerpen di 
sekolah perlu dibina dan ditingkatkan agar siswa memiliki kemampuan 
memahami unsur-unsur cerpen dengan lebih baik. Dengan berbekal 
pengetahuan dan kemampuan memahami karya sastra (cerpen) siswa 
dengan mudah menghayati, mengambil manfaat dari peristiwa kehidupan 
serta makin arif dan bijaksana dalam berfikir dan bertindak. Siswa akan 
mampu mengkomunikasikan isi jiwanya, menghayati hidup dengan 
kehidupan  mengapresiasikan dalam bentuk  karya sastra atau cerpen. 
Kegiatan  pembelajaran cerpen, siswa tidak hanya diarahkan untuk 
memahami teori seperti mengenali ciri-ciri cerpen, tetapi pembelajaran 
sastra ini mengarahkan siswa untuk mengenal unsur-unsur yang 
membangun cerpen. 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang timbul dalam 

penelitian ini adalah”Bagaimana kemampuan memahami unsur-unsur 
cerita pendek oleh siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan 
Mersam tahun ajaran 2016/2017?”. 
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Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah untuk sebagai berikut ”Mendeskripsikan 
kemampuan memahami unsur-unsur cerita pendek oleh siswa kelas VII 
Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam tahun ajaran 2016/2017”. 

Manfaat Penelitian 
Penelitian kemampuan memahami unsur-unsur cerpen  dapat 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoretis maupun 
praktis. 

Manfaat Teoretis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam  
pembelajaran memahami unsur-unsur cerpen, selanjutnya,  penelitian ini 
juga dapat dimanfaatkan  sebagai referensi bagi  penelitian selanjutnya 
yang mengkaji tentang kemampuan apresiasi cerpen. 

Manfaat Praktis 

1. Guru, hasil penelitian ini agar dapat meningkatkan belajar siswa dalam 
pembelajaran memahami unsur-unsur cerpen. 

2. Sekolah, hasil penlitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan 
untuk meningkatkan mutu pembelajaran memahami unsur-unsur 
cerpen. 

3. Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi peneliti berikutnya terutama 
yang berkaitan dengan kemampuan memahami unsur-unsur cerpen. 

 
Kajian Pustaka 
Pengertian  Kemampuan 

Moeliono (2002:701) Menyatakan “kemampuan adalah 
kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan untuk melakukan sesuatu 
pekerjaan.Lebih lanjut bahwa kemampuan adalah sebuah penilaian atas 
apa yang dapat dilakukan seseorang”.Kemampuan merupakan sifat yang 
memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik 
secara mental maupun fisik. Siswa dalam proses belajar, meskipun telah 
diberi pengarahan dengan baik, tetapi tidak semua memiliki 
kemampuanuntuk bekerja dengan baik. 

 
Pengertian Cerpen 

Menurut Kosasih, (2012 : 34) mengatakan: Cerita pendek (cerpen) 
merupakan cerita yang menurut wujud  fisiknya berbentuk pendek. Ukuran 
panjang pendeknya suatu cerita memang relatif.Namun, pada umumnya 
cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar sepuluh menit 
atau setengah jam.Jumlah katanya sekitar 500-5000 kata.Karena itu cerita 
pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali 
duduk. Oleh karena itu, pada umumnya bertema sederhana.Jumlah 
tokohnya terbatas.Jalan ceritanya sederhana dan latarnya meliputi ruang 
lingkup yang terbatas. 
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Menurut Sumardjo, (1984:69) mengatakan “membaca cerita 
pendek merupakan aktivitas komunikasi yang komplek, karena di 
dalamnya terdapat kegiatan menerjemahkan simbol untuk mengetahui isi 
yang tersurat ataupun yang tersirat di dalam cerpen yang ditulis oleh 
pengarang. Ada banyak pengertian cerpen yang dikemukakan oleh para 
ahli diantaranya, cerpen adalah cerita yang panjangnya sekitar lima ribu 
kata atau kira-kira tujuh belas halaman kuarto spasi rangkap yang terpusat 
dan lengkap pada dirinya sendiri. 

Menurut Sumardjo, (1984:69) mengatakan“Cerpen memiliki 
beberapa ciri yaitu ceritanya bersifat rekaan, dan bersifat naratif. 
Keutuhan atau kelengkapan sebuah cerpen dapat dilihat dari segi-segi 
unsur yang membentuknya. Adapun unsur-unsur itu adalah peristiwa 
cerita (alur atau plot), tokoh cerita (karakter), tema cerita, suasana cerita 
(mood danatmosfir cerita), latar cerita (setting), sudut pandang 
penceritaan (point of view), dan gaya (style)”. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa cerpen 
merupakan suatu cerita fiksi berbentuk prosa yang singkat dan pendek 
yang unsur ceritanya terpusat pada suatu peristiwa pokok.Jumlah dan 
pengembangan pelaku terbatas dan keseluruhan cerita memeberikan 
kesan tunggal. 
 
Ciri-ciri Cerpen 
Menurut Kossih (2012 :34) 
1. Alur lebih sederhana 
2. Tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang 
3. Latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkup yang relatif 

terbatas  
Unsur-Unsur Pembangun Cerpen 

Cerpen tersusun atas unsur-unsur pembangun cerita yang 
berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Siswanto (2008:142) 
pada umumnya para ahli membagi unsur instrinsik prosa atas alur (plot), 
tokoh & penokohan, latar cerita (setting), titik pandang (sudut pandang), 
gaya bahasa, amanat, dan tema. Untuk menulis cerita pendek terlebih 
dahulu harus dipahami arti menulis sertamengenal unsur-unsur sebuah 
cerita, jika hal itu sudah dipahami, maka pekerjaan menulis dapat dimulai. 

Alur 

 Titik WS (2012:52-53) alur atau plot adalah jalan cerita dari 
Asampai Z. Jalan cerita atau alur yang juga disebut plot dapat 
membimbing dan mengajak pembaca mengikuti kisah penjahat yang 
mungkin saja melakukan perbuatannya karena terpaksa, dan diakhiri 
cerita menjadi insaf. Jadi alur atau plot sesungguhnya merupakan 
rangkaian cerita, ada sebab, ada pengembangan sebab, terjadi suatu 
cerita, kemudian terjadi akibat yang mengarah pada suatu konflik lalu 
melendak dalam klimaks cerita dan sampai pada akhir yang dikehendaki 
pengarangnnya. 

 

Kemampuan Memahami Unsur-unsur Cerita Pendek Oleh Siswa Kelas VII MTs. 

Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam Tahun Ajaran 2016/2017 

 



  
 

Tokoh dan Penokohan 

Titik WS (2012:51-52) aktor atau pelaku dalam sebuah cerita disebut 
tokoh, pelaku atau tokoh utama juga disebut protagonis yang berperan 
sangat penting dan menjadi pusat perhatian dalam cerita. Berdasarkan 
pendapat di atas dapat disimpulkan tokoh adalah individu rekaan 
pengarang yang bersifat fiktif yang mengemban peristiwa dalam cerita. 
Sehubungan dengan hal itu, dalam menulis cerita pendek tokoh 
merupakan unsur yang penting karena tanpa adanya tokoh tidak akan 
terjalin sebuah cerita. Penokohan ialah pelukisan mengenai tokoh cerita; 
baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat berupa pendangan 
hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat-istiadatnya, dan sebagainya 

Latar/setting 

Kosasih (2012:38) latar atau setting merupakan tempat dan waktu 
yang berlangsungnnya kejadian dalam cerita. Latar berfungsinya untuk 
memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya 
cerita ataupun pada karakter tokoh. Berdasarkan pendapat-pendapat 
diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa latar (setting) adalah suatu 
lingkungan atau tempatterjadinya peristiwa-peristiwa dalam karya sastra 
yang meliputi latar tempat, latar waktu, latar sosial. 

Sudut Pandang 

 Sudut pandang atau pusat pengisahan merupakan titik pandang 
dari sudut mana cerita itu dikisahkan (Kosasih, 2012:18) ada dua metode 
penceritaan dalam pusat pengisahan, yaitu: (1) metode aku, yakni aku 
bercerita tentang dirinya sendiri (aku kadang oleh pembaca diidentikan 
dengan pengarangnnya); dan (2) metode diaan, artinya pengarang tidak 
tampak hadir dalam cerita tetapi dia berkedudukan sebagai yang serba 
tahu, cerita yang dikisahkan adalah cerita mereka. 
 
Gaya Bahasa 
Menurut Wiyanto(2005: 84) “Gaya bahasa adalah cara khas dalam 
menyampaikan pikiran dan perasaan. Dengan cara yang khas itu kalimat-
kalimat yang dihasilkan menjadi hidup”. Untuk menghasilkan cerpen yang 
baik, penulis harus menggunakan gaya bahasa untuk memperoleh karya 
yang indah. Untuk itu, seorang penulis harus terampil dalam memilih kata-
kata, mampu menggunakan kalimat-kalimat dan dialog dengan baik, serta 
bisa menggunakan detil dan bijak dalam memandang suatu persoalan, 
agar cerpen yang ditulis memberikan manfaat bagi pembaca. 
 
Amanat 

Kosasih (2012:41) amanat merupakan ajaran moral atau pesan 
didaktis yang hedak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui 
karya itu. Amanat tersirat dibalik kata-kata yang disusun, dan amanat juga 
berada dibalik tema yang diungkapkan. Karena itu, amanat selalu 
berhubungan dengan tema cerita itu. Sebuah cerita dianggap sangat baik 
jika dalam cerita tersebut memiliki amanat atau pesan yang dapat 
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digambarkan secara jelas kepada pemnbaca apa isi pesan yang hendak 
disampaikan melalui cerita tersebut. 

Tema 
Kosasih (2012:40) tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi 

cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa 
masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan 
sebagainnya. Beberapa unsur instrinsik yang dipergunakan pengarang 
untuk menyalurkan tema ceritanya, yaitu alur, penokohan, dan bahasa 
pengarang. 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif jenis penelitian kuantitatif. Melalui metode tersebut, dikumpulkan 
data orginal tentang kemampuan siswa dalam memahami unsur-unsur 
cerpen. Data tersebut akan diolah melalui koreksi, skoring, penilaian, dan 
pencarian rata-rata nilai kemampuan.  

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian terdiri dari satu kelas yaitu kelas VII yang 
berjumlah 15 siswa.Kelas VII dijadikan subjek penelitian karena menurut 
guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Mts. Mathla’ul Anwar 
kecamatan Mersam, yakni ibu Tursini S.Pd  suasana kelas VII lebih 
kondusif dari kelas lainnya. Sehingga dapat memberi hasil penelitian 
sesuai dengan yang diharapkan. 

Data dan Sumber Data 

Data 

Data pada penelitian ini merupakan tingkat kemampuan 
memahamiunsur-unsur cerita pendek siswa, data diambil dari penelitian 
yang dilakukan di Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam. 

Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil kerja siswa kelas VII 
Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam dalam bentuk memahami unsur-
unsur cerita pendek. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen ini disusun bertujuan untuk memperoleh data tentang 
kemampuan memahami unsur-unsur cerpen dengan memperhatikan 
unsur-unsur pembangunnya.Untuk memudahkan subjek yang diteliti 
dalam memahami unsur-unsur cerpen tersebut, maka instrument 
penelitian dilengkapi petunjuk mengerjakan tugas yang dirumuskan. 
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Validitas 

Validitas merupakan ciri yang amat penting, yang seharusnya dimiliki 
oleh setiap tes yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk tujuan 
pengajaran Bahasa. Secara konvensional, validitas diartikan sebagai ciri 
yang menunjukkan adanya kesesuaian antara tes dengan apa yang ingin 
diukur dengan menggunakan tes itu. 

Reliabilitas 

Secara konvensional, reliabilitas sebagai ciri tes yang memiliki 
kemampuan untuk menghasilkan pengukuran yang sama atau tidak 
berubah-ubah. Arikunto (2002:154) “reliabilitas menunjuk pada suatu 
pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 
digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 
baik”. Instrumen yang dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan 
data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang sesuai dengan 
kenyataan, maka beberapa kalipun diambil akan tetap sama. 

Untuk menentukan skor reliabilitas penerapan unsur-unsur 
pembangun cerpen dalam memahami unsur-unsur siswa digunakan 
metode antar penilai. Dalam penerapan metode ini, setiap pekerjaan 
peserta tes dinilai lebih dari satu orang penilai, sekurang-kurangnya dua 
orang. Agar menghasilkan yang objektif, peneliti menggunakan teknik 
antar penilai dari Djiwandono (dalam Oktaviani, 2010:33), yaitu: 

Jlh = 
𝑃1+𝑃2

2
 

Keterangan : jlh   = jumlah skor 

 P1 = Penilai 1 (Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 
VII 

 P2 = Penilai 2 (peneliti) 

Tiap-tiap penilai melakukan penilaian secara terpisah atas dasar 
kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Bila skor-skor yang diberikan 
oleh para penilai itu dikorelasikan, maka hasilnya menunjukan tingkat 
keofisien realibilitas hasil data pilihan ganda tersebut. 

Untuk menentukan berapa rata-rata jumlah  yang sesuai dengan 
petunjuk maka digunakan persentasi yang dimodifikasi dari Ali (dalam 
Oktaviani 2010:31) sebagai berikut: 

Mencari Rata-rata 

R =
𝑛

𝑁
x100 

Keterangan: 
R = Rata-rata 
N = Jumlah nilai rata-rata 
N = Jumlah keseluruhan skor maksimal 
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Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik tes 
kemampuan siswa memahami unsur-unsur cerpen yaitu tema,amanat, 
alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting. Siswa diberikan beberapa 
pertanyaan dengan berbentuk soal objektif atau pulihan ganda untuk 
dijawab mengenai kemampuan siswa mengapresiasi unsur intrinsik 
cerpen yaitu tema, amanat, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, 
kemudian diminta untuk mengumpulkan jawaban dari tes tersebut. 

 
TeknikAnalisis Data  

Data hasil tes kemampuan siswa dalam memahami unsur-unsur 
cerpen kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam  Tahun Ajaran 
2016/2017 dikumpulkan, kemudian dianalisi secara deskriptif kuantitatif. 
Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan kondisi kemampuan 
siswa dalam memahami unsur-unsur cerpen yang kemudian disajikan 
dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase berdasarkan pada 
hasil tes kemampuan siswa dalam memahami cerpen. 

Tabel 2 Pedoman Penilaian Kemampuan Memahami Unsur-unsur 
Cerpen   

NO Aspek Penilaian Jumlah Soal Skor Maksimal 

1 
2 
3 
4 
5 

Tema  
Amanat  

Alur   
Tokoh dan penokohan 

Latar   

5 
5 
5 
5 
5 
 

20 
20 
20 
20 
20 

 Jumlah  25 100 

 

Setelah diketahui skor yang diperoleh siswa yang berdasarkan kisi-
kisi penilaian dalam memahami unsur-unsur cerpen pada Tabel 2  maka 
skor tersebut dimasukkan dalam tabel berikut. 

Tabel 3 Format jumlah skor penilaian kemampuan memahami cerpen  

No Nama Siswa 

Skor Tiap Siswa 
Jumlah 

Skor A AL T/P T L 

1. 
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Keterangan: 

A = Amanat 

AL = Alur 

T/P = Tokoh/Penokohan 

T = Tema 

L = Latar 

Untuk melakukan penskoran kemampuan siswa kelas VII, jumlah 
keseluruhan yang diperoleh siswa. Setelah itu, mencari tingkat presentase 
kemampuan siswa dalam memahami unsur-unsur cerpen kelas VII Mts. 
Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam Tahun Ajaran 2016/2017, Agar 
menghasilkan yang objektif, peneliti menggunakan teknik antar penilai dari 
Djiwandono (dalam Oktaviani, 2010:33), yaitu: 

Langkah-langkah: 

Mencari Nilai Skor 

Jml = 
𝑃1+𝑃2

2
 

Keterangan : 
Jml  = Jumlah Skor 
P1  =  Penilaian 1 ( Guru bidang studi Bahasa Indonesia ) 
P2  = Penilaian 2 ( Peneliti ) 
 

Tabel 4 Format Pencarian Nilai Rata-rata Kemampuan Siswa Kelas VII 
Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam Tahun Ajaran 2016/2017 

 

No Nama Kelas 

Penilai 

Jumlah 
Rata-
rata 

P1 P2 

1    12   

 Jumlah  

Rata-rata  

 

Untuk menentukan beberapa persen jumlah penulisan yang sesuai 
dengan petunjuk maka digunakan persentasi yang dimodifikasi dari Ali 
(dalam Oktaviani 2010:31) sebagai berikut: 

Mencari Rata-rata 

R =
𝑛

𝑁
x100 

Keterangan: 
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R = Rata-rata 
N = Jumlah nilai rata-rata 
N = Jumlah keseluruhan skor maksimal 

Rumus pencarian nilai rata-rata, nilai N diperoleh dari skor maksimal 
dikali banyaknya subjek. Untuk skor maksimal adalah 20dikali banyaknya 
subjek yaitu 15orang siswa, jadi jumlah keseluruhan skor maksimal (N) 
adalah 300.hasil penilaian dalam memahami unsur-unsur cerpen 
dikategorikan untuk menentukan kedudukan siswa dalam kelompok 
dengan criteria. 

Tabel 5 Kriteria Penilaian Kemampuan 

Interval Skor Keterangan 

85–100 Sangat mampu 

76 –84 Mampu 

60–75 Cukup mampu 

40–59 Kurang mampu 

0–39 Tidak mampu 

(Dimodifikasi dari:Nurgiyantoro:1988) 

Berdasarkan kriteria di atas maka prosedur penafsiran dalam 
penelitian ini adalah dengan cara menilai rata-rata hasil pengukuran 
kemampuan memahami unsur-unsur cerpen siswa. Hasil kriteria di atas 
untuk menentukan kedudukan siswa dalam kriteria seperti yang tertera di 
atas. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian dan pembahasannya. 
Hasil kemampuan yang dimaksud yakni kemampuan memahami unsur-
unsur cerita pendek siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan 
Mersam tahun ajaran 2016/2017. 

Hasil Penelitian 

Untuk mengukur tingkat kemampuan dalam memahami unsur-unsur 
cerpen oleh siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam, 
dapat diketahui hasilnya setelah melakukan penelitian dan melalui 
perhitungan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan guru 
bahasa Indonesia kelas VII. Penelitian tersebut di lihat dari beberapa 
penggunaan unsur-unsur cerpen yaitu (1) tema (2) latar (3) alur (4) tokoh 
(5) amanat, yang dilakukan oleh dua penilai yaitu peneliti dan guru mata 
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pelajaran bahasa Indonesia Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam. 
Hasil penelitian tersebut terlihat pada uraian sebagai berikut. 

Kemampuan Memahami Unsur-Unsur Cerpen Siswa KelasVII MTs. 
Mathla’ul Anwar Kecamatan   Mersam dalam Menggunakan Amanat 

Berikut ini disajikan tabel 5 yaitu tabel kemampuan memahami unsur-
unsur cerpen siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam 
dalam menggunakan amanat. 

No Nama 
Penilai 

Jumlah 
Rata-
rata P1 P2 

1 Aira Agustina 
Prihatin 

16 16 32 16 

2 Anggita Nur 
Fitria 

8 8 16 8 

3 Dhira 
Primayosa 

12 12 24 12 

4 Diko Gustia 
Pernanda 

12 12 24 12 

5 Dimas 
Saputra 

4 4 8 4 

6 Entin Rostina 
Ningsih 

20 20 40 20 

7 Gebril 
Juliansari 

16 16 32 16 

8 Heriyanto 8 8 16 8 

9 Muhamad 
David Soleh 

16 16 32 16 

10 Muhamad 
Rosul 

20 20 40 20 

11 Ricky Alfa 
Robi 

8 8 16 8 

12 Shahroni 8 8 16 8 

13 Wahyu Tri 
Saputra 

12 12 24 12 

14 Zakiyah 
Salsabila 

12 12 24 12 

15 Armayanti 4 4 8 4 

 Jumlah 176 

Rata-rata 58,66 

 

Berdasarkan Tabel 5 peneliti menghitung rata-rata kemampuan 
siswa dalam memahami unsur-unsur cerpen siswa VII Mts. Mathla’ul 
Anwar Kecamatan   Mersam dari unsur amanat menggunakan rumus yang 
telah ditentukan sebagai berikut: 
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𝑛

𝑁
 𝑋 100 

176

300
 𝑋 100 

= 58,66 

Setelah penghitungan nilai tersebut diketahui kemampuan dalam 
memahami unsur-unsur cerpen dengan menggunakan amanat siswa 
kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam tahun pelajaran 
2016/20147 berkriteria kurang mampu, karena memperoleh nilai 58,66.  

Kemampuan Memahami Unsur-Unsur Cerpen Siswa KelasVII MTs. 
Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam dalam Menggunakan Alur 

Berikut ini disajikan tabel 6 yaitu tabel kemampuan memahami unsur-
unsur cerpen siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam 
dalam menggunakan alur. 

No Nama 
Penilai 

Jumlah 
Rata-
rata P1 P2 

1 Aira Agustina 
Prihatin 

12 12 24 12 

2 Anggita Nur 
Fitria 

4 4 8 4 

3 Dhira 
Primayosa 

4 4 8 4 

4 Diko Gustia 
Pernanda 

8 8 16 8 

5 Dimas Saputra 8 8 16 8 

6 Entin Rostina 
Ningsih 

16 16 32 16 

7 Gebril 
Juliansari 

12 12 24 12 

8 Heriyanto 0 0 0 0 

9 Muhamad 
David Soleh 

8 8 16 8 

10 Muhamad 
Rosul 

12 12 24 12 

11 Ricky Alfa Robi 16 16 32 16 

12 Shahroni 20 20 40 20 

13 Wahyu Tri 
Saputra 

16 16 32 16 

14 Zakiyah 
Salsabila 

8 8 16 8 

15 Armayanti 4 4 8 4 

 Jumlah 148 

Rata-rata 49,33 
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Berdasarkan Tabel 6 peneliti menghitung rata-rata kemampuan 
siswa dalam memahami unsur-unsur cerpen siswa VII Mts. Mathla’ul 
Anwar Kecamatan   Mersam dari unsur alur menggunakan rumus yang 
telah ditentukan sebagai berikut: 

𝑛

𝑁
 𝑋 100 

148

300
 𝑋 100 

= 49,33 

Setelah penghitungan nilai tersebut diketahui kemampuan dalam 
memahami unsur-unsur cerpen dengan menggunakan alur siswa kelas VII 
Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam tahun pelajaran 2016/20147 
berkriteria kurang mampu, karena memperoleh nilai 49,33.  

Kemampuan Memahami Unsur-Unsur Cerpen Siswa KelasVII MTs. 
Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam dalam Menggunakan Tokoh 

Berikut ini disajikan tabel 7 yaitu tabel kemampuan memahami unsur-
unsur cerpen siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam 
dalam menggunakan tokoh. 

No Nama 
Penilai 

Jumlah 
Rata-
rata P1 P2 

1 Aira Agustina 
Prihatin 

8 8 16 8 

2 Anggita Nur 
Fitria 

12 12 24 12 

3 Dhira 
Primayosa 

8 8 16 8 

14 Diko Gustia 
Pernanda 

12 12 24 12 

5 Dimas Saputra 8 8 16 8 

6 Entin Rostina 
Ningsih 

8 8 16 8 

7 Gebril 
Juliansari 

8 8 16 8 

8 Heriyanto 12 12 24 12 

9 Muhamad 
David Soleh 

12 12 24 12 

10 Muhamad 
Rosul 

4 4 8 4 

11 Ricky Alfa Robi 16 16 32 16 

12 Shahroni 12 12 24 12 

13 Wahyu Tri 16 16 32 16 
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Saputra 

14 Zakiyah 
Salsabila 

12 12 24 12 

15 Armayanti 12 12 24 12 

 Jumlah 160 

Rata-rata 53,33 

 

Berdasarkan Tabel 7 peneliti menghitung rata-rata kemampuan 
siswa dalam memahami unsur-unsur cerpen siswa VII Mts. Mathla’ul 
Anwar Kecamatan   Mersam dari unsur tokoh menggunakan rumus yang 
telah ditentukan sebagai berikut: 

𝑛

𝑁
 𝑋 100 

160

300
 𝑋 100 

= 53,33 

Setelah penghitungan nilai tersebut diketahui kemampuan dalam 
memahami unsur-unsur cerpen dengan menggunakan tokoh siswa kelas 
VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam tahun pelajaran 2016/20147 
berkriteria kurang mampu, karena memperoleh nilai 53,33.  

Kemampuan Memahami Unsur-Unsur Cerpen Siswa KelasVII MTs. 
Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam dalam Menggunakan Tema 

Berikut ini disajikan tabel 8 yaitu tabel kemampuan memahami unsur-
unsur cerpen siswa kelas VII MTs. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam 
dalam menggunakan tema. 

No Nama 
Penilai 

Jumlah 
Rata-
rata P1 P2 

1 Aira Agustina 
Prihatin 

12 12 24 12 

2 Anggita Nur 
Fitria 

16 16 32 16 

3 Dhira 
Primayosa 

8 8 16 8 

4 Diko Gustia 
Pernanda 

4 4 8 4 

5 Dimas Saputra 12 12 24 12 

6 Entin Rostina 
Ningsih 

12 12 24 12 

7 Gebril 
Juliansari 

8 8 16 8 

8 Heriyanto 8 8 16 8 

9 Muhamad 8 8 16 8 
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David Soleh 

10 Muhamad 
Rosul 

12 12 24 12 

11 Ricky Alfa Robi 16 16 32 16 

12 Shahroni 16 16 32 16 

13 Wahyu Tri 
Saputra 

12 12 24 12 

14 Zakiyah 
Salsabila 

20 20 40 20 

15 Armayanti 16 16 32 16 

 Jumlah  180 

Rata-rata 60 

 

Berdasarkan Tabel 8 peneliti menghitung rata-rata kemampuan 
siswa dalam memahami unsur-unsur cerpen siswa VII Mts. Mathla’ul 
Anwar Kecamatan   Mersam dari unsur tema menggunakan rumus yang 
telah ditentukan sebagai berikut: 

𝑛

𝑁
 𝑋 100 

180

300
 𝑋 100 

= 60 

Setelah penghitungan nilai tersebut diketahui kemampuan dalam 
memahami unsur-unsur cerpen dengan menggunakan tema siswa kelas 
VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam tahun pelajaran 2016/20147 
berkriteria cukup  mampu, karena memperoleh nilai 60.  

Kemampuan Memahami Unsur-Unsur Cerpen Siswa KelasVII MTs. 
Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam dalam Menggunakan Latar 

Berikut ini disajikan tabel 9 yaitu tabel kemampuan memahami unsur-
unsur cerpen siswa kelas VII MTs. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam 
dalam menggunakan latar. 

No Nama Kelas 
Penilai 

Jumlah 
Rata-
rata P1 P2 

1 Aira Agustina 
Prihatin 

VII 4 4 8 4 

2 Anggita Nur 
Fitria 

VII 12 12 24 12 

3 Dhira 
Primayosa 

VII 4 4 8 4 

4 Diko Gustia 
Pernanda 

VII 4 4 8 4 

5 Dimas Saputra VII 4 4 8 4 
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6 Entin Rostina 
Ningsih 

VII 8 8 16 8 

7 Gebril 
Juliansari 

VII 12 12 24 12 

8 Heriyanto VII 12 12 24 12 

9 Muhamad 
David Soleh 

VII 8 8 16 8 

10 Muhamad 
Rosul 

VII 8 8 16 8 

11 Ricky Alfa Robi VII 8 8 16 8 

12 Shahroni VII 16 16 32 16 

13 Wahyu Tri 
Saputra 

VII 12 12 24 12 

14 Zakiyah 
Salsabila 

VII 8 8 16 8 

15 Armayanti VII 16 16 32 16 

 Jumlah 136 

Rata-rata 45,33 

 

Berdasarkan Tabel 9 peneliti menghitung rata-rata kemampuan 
siswa dalam memahami unsur-unsur cerpen siswa VII Mts. Mathla’ul 
Anwar Kecamatan   Mersam dari unsur latar menggunakan rumus yang 
telah ditentukan sebagai berikut: 

𝑛

𝑁
 𝑋 100 

136

300
 𝑋 100 

= 45,33 

Setelah penghitungan nilai tersebut diketahui kemampuan dalam 
memahami unsur-unsur cerpen dengan menggunakan latar siswa kelas 
VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam tahun pelajaran 2016/20147 
berkriteria kurang mampu, karena memperoleh nilai 45,33.  

Total Skor Kemampuan Memahami Unsur-Unsur Cerpen Siswa Kelas 
VII MTs. Mathla’ul Anwar Kecamatan   Mersam  

Tabel 10 Kemampuan Memahami Unsur-Unsur Cerpen Siswa 
Kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan   Mersam. 

No Unsur pembangun 
Cerpen 

Skor Rata-rata Kriteria 

n N 

1. Tema 180 300 60 Cukup 
Mampu 

2. Amanat 179 300 59 Kurang 
Mampu 
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3. Alur 148 300 50 Kurang 
Mampu 

4. Tokoh dan 
Penokohan 

160 300 53 Kurang 
Mampu 

5. Latar 136 300 45 Kurang 
Mampu 

Jumlah 267  
Kurang 
Mampu 

Rata-Rata 53,4 

 

Dari Tabel di atas diperoleh nilai penulisan siswa tersebut 
mencapai 53,4. Berdasarkan tabel 10 kriteria interval rata-rata dalam 
memahami unsur-unsur cerpen, nilai tersebut terdapat pada interval 40 - 
59 dan berkriteria kurang mampu.Hasil penilaian tersebut dapat dilihat 
pada uraian sebagai berikut. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui kemampuan memahami 
unsur-unsur cerpen siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan 
Mersam berkriteria kurang mampu. Hasil tersebut didapat dengan 
pengolahan data yang berdasarkan unsur-unsur pembangun cerpen yang 
meliputi alur (plot), menggambarkan tokoh dan penokohan, 
mendeskripsikan latar (setting),menggunakan amanat,  memilih dan 
mengemas tema. Hasil siswa kelas VIIMts. Mathla’ul Anwar kecamatan 
Mersam dalam memahami unsur-unsur cerpen berdasarkan unsur-unsur 
tersebut akan dibahas sebagai berikut. 

Dari hasil pengolahan data diketahui kemampun memahami unsur-
unsur cerpen siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam 
dari kemampuan menggunakan alur/plot unsur ini berkualitas kurang 
mampu, yaitu memperoleh nilai 49,33. Nilai tersebut dilihat dari interval 
40-59.Dari hasil penghitungan nilai rata-rata yang diperoleh siswa ada 1 
siswa yang memperoleh nilai rata-rata 0, siswa memperoleh nilai rata-rata 
4 sebanyak 3 siswa, siswa memperoleh nilai rata-rata 8 sebanyak 4 siswa, 
siswa memperoleh nilai rata-rata 8 sebanyak 4 siswa, siswa memperoleh 
nilai rata-rata 12 sebanyak 3 siswa, siswa memperoleh nilai rata-rata 16 
sebanyak 2 siswa,siswa memperoleh nilai rata-rata 20 sebanyak 1 siswa. 
Dalam hal ini dalam menggunakan alur banyak siswa yang tidak lengkap 
dalam menerapkan indikator pada alur. 

Tidak berbeda dengan kemampuan menggunakan alur/plot dalam 
hal menggambarkan tokoh dan penokohan dalam memahami cerpen 
siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam juga berada 
pada kriteria kurangmampu. Hal ini karena nilai yang diperoleh 53,33 nilai 
ini juga berada pada interval 40-59. Dari hasil penghitungan nilai rata-rata 
yang diperoleh siswa ada 1 siswa yang memperoleh nilai rata-rata 4, 
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siswa memperoleh nilai rata-rata 8 sebanyak 5 siswa, siswa memperoleh 
nilai rata-rata 12 sebanyak 7 siswa, siswa memperoleh nilai rata-rata 16 
sebanyak 2 siswa.Dari perolehan nilai rata-rata tersebut diketahui bahwa 
tokoh dan penokohan yang dituliskan siswa kurang mampu,masih  kurang 
teliti dalam menerapkan tokoh dan penokohan bahkan tidak mampu 
menyampaikan watak secara jelas. Menurut Sayuti (Jabrohim, 2003: 107) 
”Tokoh kompleks sering disebut sebagai round characters atau tokoh 
bulat. Dibanding dengan tokoh sederhana, tokoh bulat lebih memiliki sifat 
lifelike karena tokoh ini tidak hanya menunjukkan gabungan sifat-sifat dan 
obsesi yang tunggal”. 

Selanjutnya mendeskripsikan latar dalam memahami unsur-unsur 
cerpen siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam juga 
tidak memperoleh nilai yang maksimal yaitu memperoleh nilai 45,33 dan 
berkriteria kurang mampu karena nilai tersebut berada di bawah interval 
40-59.Dari hasil penghitungan nilai rata-rata yang diperoleh siswa ada 4 
siswa yang memperoleh nilai rata-rata 4, siswa memperoleh nilai rata-rata 
8 sebanyak 5 siswa, siswa memperoleh nilai rata-rata 12 sebanyak 4 
siswa, siswa memperoleh nilai rata-rata 16 sebanyak 2 siswa.Hal ini 
berarti banyak siswa tidak mampu menciptakan perasaan pembaca dan 
tidak mampu menggunakan latar sebagai tempat mengungkapkan nilai-
nilai. 

Berdasarkan temuan ini diketahui siswa belum bisa 
mengaplikasikan teori menggambarkan latar yang baik seperti menurut 
Jabrohim (2003: 115) “Penggambaran tempat,waktu dan situasi akan 
membuat cerita tampak lebih hidup dan logis.Latar juga dimaksudkan 
untuk membangun atau menciptakan suasana batin pembaca”. 

Selanjutnya menggunakan amanat dalam memahami unsur-unsur 
cerpen siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam juga 
tidak memperoleh nilai yang maksimal yaitu memperoleh nilai 58,66 dan 
berkriteria kurang mampu karena nilai tersebut berada pada interval 40-
59.Dari hasil penghitungan nilai rata-rata yang diperoleh siswa ada 2 
siswa yang memperoleh nilai rata-rata 4, siswa memperoleh nilai rata-rata 
8 sebanyak 3 siswa, siswa memperoleh nilai rata-rata 12 sebanyak 3 
siswa, siswa memperoleh nilai rata-rata 16 sebanyak 5 siswa, siswa 
memperoleh nilai rata-rata 20 sebanyak 2 siswa. Hal ini disebabkan 
kurangy teliti dalam mengungkapkan amanat.  

Unsur tema, menggunakan tema dalam memahami unsur-unsur 
cerpen siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar kecamatan Mersam juga 
tidak memperoleh nilai yang maksimal yaitu memperoleh nilai 60 dan 
berkriteria cukup mampu karena nilai tersebut berada pada interval 60-
75.Dari hasil penghitungan nilai rata-rata yang diperoleh siswa ada 1 
siswa yang memperoleh nilai rata-rata 4, siswa memperoleh nilai rata-rata 
8 sebanyak 4 siswa, siswa memperoleh nilai rata-rata 12 sebanyak 5 
siswa, siswa memperoleh nilai rata-rata 16 sebanyak 4 siswa, siswa 
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memperoleh nilai rata-rata 20 sebanyak 1 siswa. Hal ini disebabkan 
kurang teliti dalam mengungkapkan tema.  

Berdasarkanpemaparan di atas, dalam memahami unsur-unsur 
cerpen siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam hanya 
memperoleh nilai 53,4. Berdasarkan tabel kriteria interval rata-rata dalam 
memahami unsur-unsur cerpen, nilai tersebut terdapat pada interval 40-59 
, maka disimpulkan bahwa kemampuan memahami unsur-unsur cerpen 
siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam tahun pelajaran 
2016/2017 berkriteria kurang mampu. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkanpemaparan dalam bab IV, dalam memahami unsur-
unsur cerpen siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam 
hanya memperoleh nilai 53,4. Berdasarkan tabel kriteria interval rata-rata 
dalam memahami unsur-unsur cerpen, nilai tersebut terdapat pada interval 
40-59 , maka disimpulkan bahwa kemampuan memahami unsur-unsur 
cerpen siswa kelas VII Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersam tahun 
pelajaran 2016/2017 berkriteria kurang mampu.  

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengemukakan saran-saran 
sebagai berikut: 

1. Bagi guru bahasa dan sastra Indonesia diharapkan dapat 
memantau kemampuan siswa dalam memahami unsur-unsur 
cerpen , karena peneliti menemukan telah menemukan 
kemampuan siswa dalam memahami unsur-unsur cerpen dalam 
kategori kurang mampu. 

2. Bagi siswa di Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan Mersamdiharapkan 
untuk meningkatkan pembelajaran mengenai unsur-unsur cerpen. 
Dalam hal ini bisa dengan mewadahi para siswa dalam buku-buku 
cerpen, lebih meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk 
memahami unsur-unsur cerpen Mts. Mathla’ul Anwar Kecamatan 
Mersam. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti unsur-unsur cerpen 
diharapkan dapat memanfaatkan skripsi ini sebagai bahan rujukan. 
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