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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to describe the ability to appreciate the fairy tales of students 

of class VII A MTs Tarbiyatussa'adataini Tebo District.The benefits of this research can 

provide an alternative selection of learning techniques to appreciate fairy tales and also can 

develop the skills of Indonesian language and literature teachers in MTs Tarbiyatussa'adatini 

Tebo District. The method used descriptive quantitative in December 2017.The data 

obtained by observing appreciate fairy tale conducted by students of class VII A with 

attention to several elements, namely: theme, character and characterization, plot, 

background and mandate.The results of this study obtained the ability to appreciate the fairy 

tales of a class VII A students categorized well with an average of 89. In the theme elements 

of the ability to appreciate the fairytales of students with a good category with an average of 

17.83. Elements of character and characterization of the ability to appreciate students' 

fairytales categorized well with an average of 18.16. Elements of the ability to appreciate the 

fairy tales of students categorized enough with an average of 16.53. Elements of the ability 

to appreciate students' fairy tales categorized well with an average of 17.83. Elements of the 

ability to appreciate the categorization of good students categorized with an average of 

17.58.Thus the ability of students of class VII A MTs Tarbiyatussa'adataini Tebo regency in 

appreciating a very capable categorized tale with an overall average value of 89. It is 

suggested that MTs Tarbiyatussa'adataini teacher of Tebo Regency can improve students' 

fairy tale ability on the five fictional intrinsic elements of theme, character and character, 

background, plot and mandate. 
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PENDAHULUAN  

 

Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bertujuan mengembangkan   pengetahuan, 

keterampilan berbahasa, memiliki sikap positif terhadap Bahasa Indonesia dan 

kemampuan apresiasi sastra. Salah satu bahan pokok yang dipelajari siswa dalam 

mata pelajaran Bahasa  dan Sastra Indonesia di sekolah menengah pertama (SMP) 

yaitu apresiasi sastra. Pengajaran apresiasi sastra siswa diajarkan berbagai 

kemampuan apresiasi sastra seperti puisi, prosa, dan drama.Penyampaian materi 

sastra dalam mata pelajaran tersebut bermanfaat terutama dalam keterampilan 

berbahasa meningkatkan cipta dan rasa, menghaluskan watak dan menumbuhkan 

pengalaman budaya, siswa.Dongeng adalah prosa lama yang berisi tentang cerita 

atau kisah khayalan yang tidak benar-benar terjadi, namun tetap terus diceritakan 

oleh orang karena bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan bagi anak-

anak (Wahyuni, 2014 : 99). Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi 

dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal (Nurgiyantoro, 2005:198). Kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) standar kompetensi bahan kajian bahasa 

Indonesia untuk MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo terdiri atas kompetensi 

dasar yang mencakup aspek kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra 

yang masing-masing dirinci lagi kedalam empat aspek, yaitu keterampilan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pada kemampuan bersastra 

subaspek mendengarkan terdapat standar kompetensi  5. mengapresiasi dongeng 

yang diperdengarkan. Kegiatan mengapresiasi dongeng dapat membentuk sikap 

positif siswa justru itu mengapresiasi dongeng perlu dilaksanakan dengan baik, 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku.Maka dari itu pembelajaran mengapresiasi 

dongeng merupakan salah satu pembelajaran yang diharapkan dan melibatkan 

siswa dalam pewarisan budaya bangsa serta berperan aktif dalam kegiatan belajar. 

Dalam penelitian ini siswa diharapkan dapat mengungkapkan idea, pikiran, gagasan, 

pengetahuan dan pengalaman sebagai suatu keterampilan yang produktif. Kegiatan 

ini sebagai salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung. Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di 

kelas VII A MTs Tarbiayatussa’adataini Kabupaten Tebo dapat diketahui bahwa 

pembelajaran mengapresiasi dongeng belum terlaksana dengan baik. Hal ini 
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disebabkan adanya beberapa hambatan, diantaranya adalah cara penyampaiannya, 

kurangnya ketertarikan siswa terhadap dongeng bukan karena isi  melainkan karena 

cara penyampaiannya yang monoton dan tidak bervariasi yang berakibat pada 

kurangnya sikap dan kemampuan apresiasi siswa. Selama ini kemampuan 

mengapresiasi dongeng yang dilakukan oleh siswa pada umumnya hanya berfungsi 

sebagai hiburan. Siswa belum berpikir bagaimanakah untuk dapat mengenal dan 

memahami nilai-nilai baik budaya maupun nilai-nilai moral yang terkandung didalam 

dongeng yang dibaca maupun dongeng yang didengarnya. Jumlah keseluruhan 

siswa kelas VII A yang berjumlah 30 orang siswa. Namun pembelajaran tentang 

mengapresiasi dongeng sangat rendah sehingga banyak yang tidak mencapai 

kriteria  ketuntasan minimal ( KKM) yaitu 76 sehingga banyak yang melakukan 

remedi dan sehingga tidak tertarik. Alasan peneliti memilih sekolah MTs 

Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo karena sekolah tersebut belum pernah 

diadakan  penelitian terhadap kemampuan siswa dalam mengapresiasi dongeng di 

sekolah tersebut hal ini disampaikan oleh guru bidang studi bahasa Indonesia ibu Uti 

Addina, S.Pd di MTs tarbiyaussa’adataini Kabupaten Tebosehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian disekolahan tersebut. Berdasarkan latar belakang  yang 

telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah  bagaimana 

kemampuan  mengapresiasi dongeng siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini 

Kabupaten Tebo?Tujuan penelitian ini adalah  mendeskripsikan kemampuan 

mengapresiasi dongeng  siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten 

Tebo. 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Apresiasinya sebenarnya adalah berhubungan dengan penghargaan dan 

pemahaman terhadap hasil seni atau budaya (termasuk karya sastra). Dalam proses 

penghargaan dan pemahaman itu, beberapa proses harus dilalui. Menurut Udin  

(Dewi, 2015:6) “Apresiasi adalah mengenai, memahami, menghayati, dan menilai. 

Menurut Witherington (Dewi, 2015:6) “Apresiasi adalah pengenalan tingkatan pada 

bidang nilai-nilai yang lebih tinggi”. Artinya adalah sampainya si penikmat hasil seni 

atau budaya itu kepada hal yang paling tinggi yaitu penilaian. Dari hasil penilaian itu 

kita dapat menentukan atau memberikan penghargaan terhadap sesuatu. 
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Penghargaan itu bisa baik dan bisa pula buruk.Hal inilah yang menjadi penekanan 

utama dalam pengertian apresaisi, yaitu bagaimana kita menetapkan nilai-nilai buruk 

baik terhadap sesuatu itu. Dalam hal ini, terhadap hasil budaya masyarakat seperti: 

sastra, seni, atau budaya itu sendiri. Jadi, dalam bentuk apapun seni atau budaya itu 

ingin diapresiasikan, kita tidak bisa terlepas dari proses diatas. Seseorang baru bisa 

sampai kepada apresiasi yang sebenarnya apabila ia telah dapat memberikan 

penilaian yang utuh, lengkap, dan dapat diterima oleh masyarakat terhadap hal yang 

dinikmatinya. Mengapresiasi adalah suatu kerja yang kompleks, melibatkan pikiran 

dan proses kejiwaan kita yang berkembang. Istilah apresiasi berasal dari bahasa 

Latin yaitu apreciatio yang berarti “mengindahkan” atau “menghargai”. Dalam 

konteks yang lebih luas mengandung makna pengenalan melalui perasaan dan 

kepekaan batin dan pemahaman serta pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan 

yang diungkapkan pengarang Aminuddin  (Dewi, 2015:7).  Bila dihubungkan dengan 

kata sastra, apresiasi ialah kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-

sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghagan, kepekaan pikiran kritis dan 

kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra Effendi  (Dewi, 2015:7).  

Dengan kata lain, apreasisi sastra adalah upaya memahami karya sastra, yaitu 

upaya bagaimanakah caranya untuk dapat mengerti sebuah karya sastra yang 

kitabaca, baik fiksi maupun puisi, mengerti maknanya, baik yang intesional maupun 

yang aktual, dan mengerti seluk-beluk strukturnya. Walaupun sesungguhnya karya 

itu sangat bagus dalam arti karya itu bernilai seni tinggi dan mengandung gagasan 

yang juga tinggi nilainya. Mengapresiasi karya sastra khususnya dongeng 

merupakan salah satu keterampilan bersastra yang sangat penting bagi 

pengembangan keterampilan bersastra yang lainnya.Sesuai dengan perkembangan 

zaman dongeng tidak lagi dilisankan tapi dongeng dijadikan dalam bentuk buku 

sehingga dapat membantu siswa dalam mengapresiasi dongeng tersebut sesuai 

dengan keterampilan bersastra.Kompetensi dasar ini dapat diterapkan kepada siswa 

yang diwujudkan melalui apresiasi dongeng.Setelah melakukan pembelajaran 

mengapresiasi dongeng dengan yang dikaji oleh peneliti serta perubahan perilaku 

belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran mengapresiasi dongeng. Siswa dapat 

berimajinasi perihal cerita dongeng dan mengekspresikan  dalam bentuk apresiasi. 

Apresiasi berlangsung secara menyeluruh tulisan maupun lisan.Setelah dongeng 

dibacakan siswa dapat diperkenankan mengapresiasi unsur membangun unsur 
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instrinsik dongeng. Dongeng adalah prosa lama yang berisi tentang cerita atau kisah 

khayalan yang tidak benar-benar terjadi, namun tetap terus diceritakan oleh orang 

karena bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan bagi anak-anak 

(Wahyuni, 2014 :99). Nurgiyantoro  (2005: 23) mengatakan bahwa unsur instrinsik 

sastra adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Pembelajaran 

adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memprolehpengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, dalam konteks menjadi tahu atau proses memperoleh 

pengetahuan (Suyono dkk, 2012 : 9). Pembelajaran dikondisikan agar mampu 

mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, membuat siswa aktif, mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif dan langsung dalam kondisi 

menyenangkan.Didalam pembelajaran dongeng di MTs sangat kurang dan membuat 

siswa  supaya bersemangat dalam mengapresiasi dongeng. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran dongeng di MTs menggunakan unsur instrinsik agar siswa lebih 

tertarik dan bersemangat dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. 

Menggunakan unsur instrinsik dongeng karena siswa akan disuruh mengapresiasi 

dongeng yang ditampilkan, unsur instrinsik dongeng yaitu tema, alur, latar, tokoh 

dan penokohan dan amanat. Semuanya itu harus dijelaskan dan kemudian akan 

dinilai oleh guru bahasa Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN  

 

Peneiltian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Seperti yang kita ketahui 

penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

objek berdasarkan kaidah-kaidah statistik dan sesuai dengan fakta yang ada. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Naburko (2004: 44) yang menyatakan bahwa 

“penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan yang 

ada sekarang berdasarkan data-data”.Jenis penelitian deskriptif ini memiliki kaitan 

erat dengan bentuk data-data atau jenis pengukuran yang dilakukan dengan 

merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat 

diinterprestasikan. Sedangkan pendekatan yang peneliti  gunakan adalah penelitian 

kuantitatif, karena data dalam penelitian ini berupa angka-angka. Arikunto (2010:12)  

juga menyatakan bahwa “sebaliknya dengan penelitian kuantitatif, sesuai dengan 

namanya, banyak dituntut dengan menggunakan angka, mulai dari pengmpulan 
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data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya”. Data 

dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa mengapresiasi dongeng siswa kelas 

VII A MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo. Sedangkan sumber data 

penelitian ini adalah lembar hasil apresiasi dongeng karya siswa kelas VII A MTs 

Tarbiyatussa’adatini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 yang berjumlah 30 

siswa. Instrumen dalam penelitian ini adalah tes unjuk kerja  yaitu tes kemampuan 

mengapresiasi dongeng  siswa kelas VII A. Validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah validitas isi. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah Memberikan lembaran sebuah dongeng kepada setiap siswa. Dan kemudian 

siswa membaca dan mamahami dongeng tersebut. Siswa mengapresiasi dongeng 

yang telah dibaca dan dipahami sesuai unsur-unsur  instrinsik dongeng. Hasil 

mengapresiasi dongeng tersebut  dinilai oleh dua penilai yaitu peneliti dan  guru 

bahasa Indonesia. Setelah itu baru pengumpulan data dilakukan berupa 

pengambilan skor nilai siswa dari penilai kemampuan mengapresiasi dongeng 

sesuai dengan tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, dan  amanat.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Dalam mengukur tingkat kemampuan mengapresiasi dongeng  siswa kelas VII A 

MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo dapat diketahui hasilnya melalui 

perhitungan yang telah dilakukan.  Penilaian  tersebut dalam aspek (1) tema, (2) 

tokoh dan penokohan, (3) alur, (4) latar dan (4) amanat. Setelah melakukan 

penilaian, diketahui bahwa kemampuan mengapresiasi dongeng  siswa kelas VII A 

MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 berkualitas 

mampu dengan rata-rata 89. 

 

1. Hasil Analisis Unsur Tema  

Setelah melakukan penelitian dan telah mengumpulkan hasil penelitian terhadap 

kemampuan  mengapresiasi dongeng  siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini 

Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018  berdasarkan unsur dongeng dari segi 

tema dapat diketahui penilaiann dari unsur tema. Berikut ini dijelaskan pada tabel  
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4.1 yang dilampirkan pada  tabel penilaian Kemampuan mengapresiasi dongeng  

Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 

2017/2018 dari unsur tema. Setelah diketahui hasil penilaian  Kemampuan 

mengapresiasi dongeng Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini Kabupaten 

Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 berdasarkan unsur pembangun dongeng yaitu tema 

dapat disimpulkan ada 8 orang siswa yang memiliki kualitas kemampuan sangat 

mampu, 14 orang siswa memiliki kualitas  kemampuan mampu, dan 4 orang siswa 

yang memiliki kualitas kemampuan cukup mampu. Jadi, Kemampuan Mengapresiasi 

Dongeng Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 

2017/2018 berdasarkan unsur pembangun dongeng dari segi tema dengan 

menggunakan rumus  Nurgiyantoro (Wahyuni 2007:20) sebagai berikut: 

 

X  =
  

 
 

 = 
   

  
 

 = 17,83 

 

Jadi, rata-rata penilaian  Kemampuan Mengapresiasi Dongeng Siswa Kelas VII A 

MTs Tarbiyatussa’adatini  Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 pada unsur 

tema adalah 17,83. 

 

2.  Hasil Analisis Unsur Tokoh/Penokohan  

Setelah melakukan penelitian dan telah mengumpulkan hasil penelitian  terhadap 

kemampuan mengapresiasi dongeng siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini 

Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018  berdasarkan unsur dongeng dari segi 

tema dapat diketahui penilaiann dari unsur tokoh dan penokohan. Berikut ini 

dijelaskan pada tabel  4.2  yang dilampirkan pada  tabel penilaian Kemampuan 

Mengapresiasi Dongeng Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten 

Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 dari unsur tokoh dan penokohan. Setelah diketahui 

hasil penilaian  Kemampuan Mengapresiasi Dongeng Siswa Kelas VII A MTs 

Tarbiyatussa’adatini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 berdasarkan unsur 

pembangun dongeng yaitu tokoh dan penokohan  dapat disimpulkan ada  7 orang 

siswa yang memiliki kualitas kemampuan sangat mampu,  15 orang siswa memiliki 
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kualitas  kemampuan mampu, dan 8 orang siswa yang memiliki kualitas kemampuan 

cukup mampu. Jadi, Kemampuan Mengapresiasi Dongeng  Siswa Kelas VII A MTs 

Tarbiyatussa’adatini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018  berdasarkan unsur 

pembangun dongeng dari segi tokoh dan penokohan dengan menggunakan rumus  

Nurgiyantoro (Wahyuni 2007:20) sebagai berikut: 

 

       X = 
  

 
 

   = 
   

  
 

    = 18,16 

 

Jadi, rata-rata penilaian Kemampuan Mengapresiasi Dongeng Siswa Kelas VII A 

MTs Tarbiyatussa’adatini  Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 pada unsur 

tema adalah 18,16. 

 

3. Hasil Analisis Unsur Alur  

Setelah melakukan penelitian dan telah mengumpulkan hasil penelitian  terhadap 

kemampuan mengapresiasi dongeng siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini 

Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018  berdasarkan unsur dongeng dari segi 

alur dapat diketahui penilaiann dari unsur alur. Berikut ini dijelaskan pada tabel  4.3 

yang dilampirkan pada tabel penilaian Kemampuan Mengapresiasi Dongeng  Siswa 

Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 

dari unsur alur. Setelah diketahui hasil penilaian  Kemampuan Mengapresiasi 

Dongeng  Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini Kabupaten Tebo Tahun 

Ajaran 2017/2018 berdasarkan unsur pembangun dongeng yaitu alur dapat 

disimpulkan ada  21 orang siswa yang memiliki kualitas kemampuan sangat mampu, 

8 orang siswa memiliki kualitas  kemampuan mampu, dan 6 orang siswa yang 

memiliki kualitas kemampuan cukup mampu. Jadi,   Kemampuan Mengapresiasi 

Dongeng Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 

2017/2018  berdasarkan unsur pembangun dongeng dari segi alur dengan 

menggunakan rumus  Nurgiyantoro (Wahyuni 2007:20) sebagai berikut: 
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   X  =  
  

 
 

    = 
   

  
 

    = 16,53 

 

 

Jadi, rata-rata penilaian Kemampuan Mengapresiasi Dongeng Siswa Kelas VII A 

MTs Tarbiyatussa’adatini  Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 pada unsur alur 

adalah 16,53. 

4. Hasil Analisis Unsur Latar  

Setelah melakukan penelitian dan telah mengumpulkan hasil penelitian  terhadap 

kemampuan mengapresiasi dongeng   siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini 

Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018  berdasarkan unsur dongeng dari segi 

latar dapat diketahui penilaiann dari unsur latar. Berikut ini dijelaskan pada tabel  4.4 

yang dilampirkan pada  tabel penilaian Kemampuan Mengapresiasi Dongeng Siswa 

Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 

dari unsur latar. Setelah diketahui hasil penilaian  Kemampuan Mengapresiasi 

Dongeng Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 

2017/2018 berdasarkan unsur pembangun dongeng yaitu latar dapat disimpulkan 

ada  11 orang siswa yang memiliki kualitas kemampuan sangat mampu, 11 orang 

siswa memiliki kualitas  kemampuan mampu, dan 8 orang siswa yang memiliki 

kualitas kemampuan cukup mampu. Jadi,   Kemampuan Mengapresiasi Dongeng 

Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 

2017/2018  berdasarkan unsur pembangun dongeng dari segi latar dengan 

menggunakan rumus  Nurgiyantoro (Wahyuni 2007:20) sebagai berikut: 

 

         X = 
  

 
 

    = 
   

  
 

    = 17,83 
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Jadi, rata-rata penilaian Kemampuan Mengapresiasi Dongeng Siswa Kelas VII A  

MTs Tarbiyatussa’adatini  Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 pada unsur 

latar adalah17,83. 

 

5. Hasil Analisis Aspek  Amanat   

Setelah melakukan penelitian dan telah mengumpulkan hasil penelitian terhadap 

kemampuan  mengapresiasi dongeng  siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini 

Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018  berdasarkan unsur dongeng dari 

segamanat dapat diketahui penilaiann dari unsur amanat. Berikut ini dijelaskan pada 

tabel  4.5 yang dilampirkan pada  tabel penilaian Kemampuan Mengapresiasi 

Dongeng Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo Tahun 

Ajaran 2017/2018 dari unsur amanat. Setelah diketahui hasil penilaian  Kemampuan 

Mengapresiasi Dongeng Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini Kabupaten 

Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 berdasarkan unsur pembangun dongeng yaitu 

amanat dapat disimpulkan ada  13 orang siswa yang memiliki kualitas kemampuan 

sangat mampu,  5 orang siswa memiliki kualitas  kemampuan mampu, dan 12 orang 

siswa yang memiliki kualitas kemampuan cukup mampu. Jadi,   Kemampuan 

Mengapresiasi Dongeng Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adatini Kabupaten 

Tebo Tahun Ajaran 2017/2018  berdasarkan unsur pembangun dongeng dari segi 

amanat  dengan menggunakan rumus  Nurgiyantoro (Wahyuni 2007:20) sebagai 

berikut: 

    X = 
  

 
 

     = 
     

  
 

 

     = 18,75 

 

Jadi, rata-rata penilaian Kemampuan Mengapresiasi Dongeng Siswa Kelas VII A 

MTs Tarbiyatussa’adatini  Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 2017/2018 pada unsur 

latar adalah 18,75. 

 

PEMBAHASAN  
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Hasil penelitian dapat diinterprestasikan bahwa Kemampuan Mengapresiasi 

Dongeng Siswa Kelas VII A MTs Tarbiyatuss’adatini Kabupaten Tebo Tahun Ajaran 

2017/2018  tergolong kategori sangat mampu. Untuk nilai rata-rata kelas VII A MTs 

Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo mengapresiasi dongeng Tahun Ajaran 

2017/2018  tergolong sangat mampu yaitu 89. Penilaian kemampuan siswa 

mengapresiasi dongeng, ada lima unsur penilaian yaitu: tema, tokoh dan 

penokohan, alur, latar dan amanat. Untuk unsur  tema, siswa kelas VII A MTs 

Tarbiyatussa’adatini Kabupaten Tebo memperoleh nilai rata-rata 17,83. Hal ini dapat 

diinterprestasikan bahwa kemampuan siswa dalam unsur  tema memiliki kategori 

mampu. Pada unsur tokoh dan penokohan siswa kelas VII A MTs 

Tarbiyatussa’adatini Kabupaten Tebo memperoleh nilai rata-rata 18,16. Hal ini dapat 

diinterprestasikan bahwa kemampuan unsur tokoh dan penokohan memiliki kategori 

mampu. Untuk unsur  alur siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten 

Tebo Mengapresiasi Dongeng memperoleh nilia rata-rata 16,53. Hal ini dapat 

diinterprestasikan bahwa kemampuanunsur  alur memiliki kategori cukup  mampu. 

Untuk aspek latar siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo 

memperoleh nilai rata-rata 17,83. Hal ini dapat interprestasikan bahwa kemampuan 

unsur latar memiliki kategori mampu. Unutk unsur amanat siswa kelas VII A MTs 

Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo memperoleh nilai rata-rata  18,75. Hal ini 

dapat diinterprestasikan bahwa kemampuan siswa dalam aspek amanat berkategori 

sangat  mampu. Berdasarkan penelitian yang telh dilakukan dapat dilihat bahwa 

kemampuan mengapresiasi dongeng siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini 

Kabupaten Tebo berkategori  sangat mampu sesuai dengan lima aspek penilaian 

tersebut. hal ini tidak sesuai dengan informasi yang didapat dari guru bidang studi 

bahasa Indonesia MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo mempunyai 

kemampuan yang kurang dalam mengapresiasi dongeng dan peneliti telah 

membuktikan dengan menggunakan dua penilai (Guru Bahasa Indonesia dan 

peneliti), bahwa kemampuan siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini 

Kabupaten Tebo mempunyai kemampuan cukup dalam mengapresiasi dongeng 

sesuai dengan tema, tokoh dan penokohan, alur, latar dan amanat.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 
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Simpulan 

Kemampuan mengapresiasi dongeng siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini 

Kabupaten Tebo memperoleh nilai rata-rata 89 tergolong sangat mampu. Dengan 

demikian kemampuan siswa kelas VII A MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo 

dalam mengapresiasi dongeng berkategori  sangat mampu dengan keseluruhan nilai  

rata-rata 89. Berdasarkan kesimpulan tersebut, mengingat hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mengapresiasi dongeng berkategori 

sangat mampu.  

 

SARAN  

Disarankan agar guru MTs Tarbiyatussa’adataini Kabupaten Tebo dapat 

meningkatkan kemampuan mengapresiasi dongeng siswa pada kelima unsur 

instrinsik dongeng yaitu tema, tokoh/penokohan, latar, alur dan amanat. 
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