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Keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 
Karangkobar Banjarnegara masih rendah. Hal ini disebabkan karena dalam 
pembelajarannya guru bahasa Indonesia belum melakukan variasi pembelajaran dengan 
menggunakan media. Penggunaan media feature diharapkan dapat meningkatkan 
keterampilan menulis cerita pendek siswa. Berdasarkan dari penemuan tersebut 
penelitian ini ingin mengetahui (1) bagaimana peningkatan keterampilan menulis cerita 
pendek menggunakan media feature pada siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar 
Banjarnegara, dan (2) bagaimana perubahan perilaku siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 
Karangkobar Banjarnegara dalam pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan 
media feature. Adapun tujuan dari penelitian ini (1) mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan menulis cerita pendek pada siswa SMA Negeri 1 Karangkobar 
Banjarnegara kelas X-5 menggunakan media feature, dan (2) mendeskripsikan 
perubahan perilaku siswa SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara kelas X-5 dalam 
pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek menggunakan media feature. 
 Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK). 
Pelaksanaannya dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Data penelitian ini diambil 
dengan menggunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes untuk memperoleh data 
keterampilan menulis cerita pendek. Teknik non-tes digunakan untuk mengetahui 
perubahan perilaku siswa. Teknik non-tes terdiri dari hasil: observasi, jurnal, dan 
wawancara. 

Berdasarkan analisis data penelitian, dapat diketahui bahwa hasil tes 
keterampilan menulis cerpen siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara 
meningkat pada setiap siklusnya. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I nilai rata-rata 
kelas yang diperoleh siswa sebesar 70,33, dan pada siklus II meningkat sebesar 12,64% 
menjadi 79,22. Peningkatan keterampilan menulis cerpen pada tiap siklus diikuti dengan 
perubahan perilaku siswa ke arah positif. Hal tersebut terlihat pada keaktifan siswa dan 
keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran setelah digunakan media feature 
dalam pembelajaran menulis cerpen. Siswa merasa senang dan tertarik dalam mengikuti 
pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature.  
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 
menulis cerpen siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara mengalami 
peningkatan setelah dilakukan  pembelajaran menulis cerpen menggunakan media 
feature. Selain itu, perilaku siswa juga berubah ke arah yang lebih positif.  
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 Dari hasil penelitian ini, saran yang disampaikan peneliti adalah (1) bagi guru 
Bahasa dan Sastra Indonesia hendaknya menggunakan media-media dan teknik yang 
sesuai dalam pembelajaran dan digemari siswa, salah satunya menggunakan media 
feature dalam pembelajaran menulis cerpen. Penggunaan media feature akan 
mempermudah siswa pada saat menulis cerpen. Selain itu, media feature dapat 
menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan (2) bagi para peneliti 
dalam bidang pendidikan dan bahasa dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan 
rujukan untuk melakukan penelitian yang lain dengan media dan teknik yang berbeda 
sehingga didapatkan berbagai media dan teknik yang tepat dalam pembelajaran. 
Banyaknya teknik dan media yang kreatif dan inovatif akan memberikan suasana yang 
menyenangkan dalam pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah menerima materi. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sebagai mahluk ciptaan Tuhan, manusia mempunyai dua peranan pokok. 

Selain sebagai makhluk religius, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial 

yang diciptakan untuk saling berinteraksi antara sesama.  

Manusia sebagai makhluk sosial diberi karunia yang berwujud empat aspek 

keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa seseorang harus melewati 

beberapa tahapan yang akan menjadikan orang tersebut mahir menguasai seluruh 

aspek keterampilan berbahasa.  

Keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut yaitu keterampilan 

membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis. Masing-masing aspek memiliki 

fungsi masing-masing yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. 

Dari pertama lahir seseorang hanya bisa mendengar, kemudian belajar untuk 

berbicara, setelah itu belajar membaca dan menulis.  

Keterampilan berbicara dan mendengarkan  diperoleh seseorang sebelum 

memasuki bangku sekolah. Kedua keterampilan ini merupakan jenis keterampilan 

yang mampu diperoleh manusia dengan sendirinya karena kebiasaan 

berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan membaca dan menulis 

umumnya diperoleh melalui proses belajar yang dilakukan di sekolah maupun di 

luar sekolah. Proses keterampilan membaca dipelajari dengan cara menghafal 

berbagai macam bentuk huruf. Setelah menghafal, langkah selanjutnya adalah 
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merangkai menjadi kata-kata kemudian diucapkan oleh indera pengucap. Proses 

keterampilan menulis diawali dengan menghafal huruf kemudian dirangkai 

menjadi kata-kata ke dalam bentuk tulisan.  

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting 

diajarkan di sekolah sejak dini.  Ini disebabkan dari keempat keterampilan 

berbahasa yang dimiliki seseorang, keterampilan menulis mampu membuat 

seseorang tidak hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling 

kita tetapi juga memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang-orang yang 

terpisah tempat dan waktu. Hal tersebut jelas sekali menunjukkan pentingnya 

keterampilan menulis bagi seseorang pada zaman sekarang agar dapat 

berkomunikasi di mana pun dan kapan pun tanpa harus terkendala tempat dan 

waktu. 

Menulis merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan pesan kepada 

orang lain dengan medium bahasa yang disepakati bersama dan tidak secara tatap 

muka (Yuwono 2005:216). Pesan yang disampaikan penulis terkandung secara 

tersurat dalam tulisan yang dipaparkan. Pesan yang ingin disampaikan penulis 

harus diramu sedemikan rupa agar pembaca dapat menangkap pesan yang ingin 

disampaikan penulis.  

Keterampilan menulis bukan keterampilan yang sulit tetapi juga tidak 

mudah untuk dilakukan. Seseorang harus berlatih berulang-ulang secara tekun dan 

memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk memperoleh keterampilan menulis 

yang baik dan benar. Melalui kegiatan menulis, diharapkan siswa dapat 

menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasan kreatif baik yang bersifat ilmiah 
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maupun imajinatif. Sebagian siswa beranggapan bahwa menulis merupakan suatu 

kegiatan yang membosankan dan menjenuhkan. Oleh karena itu, guru dituntut 

kreatif dalam menerapkan metode pendekatan ataupun penggunaan media dalam 

meningkatkan minat dan keterampilan menulis siswa sehingga tidak merasa jenuh 

atau bosan. 

Penelitian tentang keterampilan menulis sudah banyak dilakukan, di 

antaranya penelitian dalam menulis puisi, drama, dan cerita pendek. Dalam hal ini 

penelitian tentang menulis cerita pendek masih sangat terbatas. Oleh karena itu, 

peneliti menganggap perlu mengadakan penelitian mengenai keterampilan menulis 

cerita pendek.  

Menurut Hutagalung (dalam Lutfi 2007:3) karya sastra itu merangsang 

kepekaan kita terhadap keindahan, juga selalu merangsang hati kita terhadap 

kemanusiaan, kehidupan bahkan terhadap alam sekeliling. Sastra merangsang kita 

untuk lebih memahami dan menghayati kehidupan. 

Pembelajaran sastra sebenarnya memberi pengalaman langsung pada siswa 

untuk terlibat dalam karya sastra. Keterlibatan siswa dalam karya sastra, misalnya 

siswa diajak melihat, mendengar, menulis, dan berpendapat tentang hasil karya 

sastra secara langsung dapat meningkatkan minat siswa terhadap karya sastra. Hal 

inilah yang paling penting dalam pembelajaran sastra, yakni siswa mempunyai 

suatu pengalaman untuk berekspresi dengan karya sastra dan dapat memiliki 

pandangan yang lain mengenai pembelajaran sastra terutama pembelajaran 

menulis cerita pendek.  
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia kelas X SMA Negeri 1 Karangkobar dapat diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek masih rendah. Hal ini terbukti 

dengan sikap siswa yang kurang aktif pada saat pembelajaran menulis cerita 

pendek. Banyak siswa yang lebih asyik bercerita dengan teman sebangku daripada 

mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek. Raut muka siswa tidak 

menunjukkan raut muka yang antusias mengikuti pembelajaran. Umumnya mereka 

mengeluh dan merasa bosan pada saat mengikuti pembelajaran menulis cerita 

pendek. Mereka merasa kesulitan menuangkan idea tau gagasan yang akan mereka 

tuangkan dalam bentuk tulisan. 

Agar hasil pembelajaran yang dicapai dapat maksimal, maka guru harus 

kreatif dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Penggunaan media 

pembelajaran yang tepat dapat membuat pembelajaran lebih menarik, efektif, dan 

efisien.  

Perlu pertimbangan untuk menentukan media yang cocok. Media harus 

disesuaikan dengan pembelajaran. Media juga dihadirkan untuk menumbuhkan 

minat siswa terhadap pembelajaran menulis cerita pendek. Secara umum anak-

anak SMA menyukai topik yang dikemas dengan menarik, maka dari itu dengan 

menggunakan feature diharapkan akan dapat meningkatkan keterampilan menulis 

cerita pendek. 

Kelemahan yang akan timbul dari penggunaan media feature adalah siswa 

merasa bingung untuk mengenali apa itu feature. Namun kelemahan ini dapat 

diatasi dengan penjelasan yang akan disampaikan peneliti pada awal pembelajaran 
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atau pada tahap apersepsi. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu memahami 

apa itu feature.  

Penggunaan media feature dalam pembelajaran keterampilan menulis 

cerpen diharapkan dapat mempermudah siswa dalam menguasai keterampilan 

menulis cerpen. Dengan menggunakan feature siswa akan lebih mudah 

menentukan ide untuk membuat cerpen. Dengan demikian, pemahaman terhadap 

isi cerpen juga akan semakin baik.  

Selain itu, pemanfaatan media feature pada penelitian ini sebagai sarana  

penunjang keberhasilan proses belajar. Dengan penggunaan media feature siswa 

diharapkan lebih tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen. Dengan demikian siswa akan lebih mudah menerima bahan pembelajaran. 

Menggunakan media feature diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

menulis cerita pendek siswa. Untuk itulah peneliti mengadakan penelitian tentang 

keterampilan menulis cerita pendek dengan judul  ”Peningkatan Keterampilan 

Menulis Cerita Pendek Menggunakan Media Feature pada Siswa Kelas X-5 SMA 

N 1 Karangkobar”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut. 

1. Keterampilan menulis cerpen siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar 

Banjarnegara masih perlu ditingkatkan. 
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2. Kurangnya motivasi siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar 

Banjarnegara dalam pembelajaran menulis cerpen.  

3. Kendala siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara dalam 

menulis cerpen adalah menemukan dan mengungkapkan ide yang akan 

dikembangkan dalam tulisan. 

4. Kendala siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara dalam 

menyusun kerangka cerpen sebagai patokan untuk membuat cerpen. 

5. Kendala siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara dalam 

membuat alur cerita dalam cerpen. 

6. Kendala siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara dalam 

melukiskan tokoh-tokoh cerita pendek. 

7. Guru masih menerapkan model pembelajaran konvensional. 

8. Belum dimanfaatkannya media pembelajaran menulis cerpen dalam 

pembelajaran di kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangat 

beragam sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar 

pembahasan masalah tidak terlalu luas. oleh karena itu, permasalahan yang diteliti 

dibatasi pada sulitnya siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara 

dalam menemukan dan mengungkapkan ide yang akan dikembangkan untuk 

menulis cerita. Permasalahan tersebut akan diatasi dengan cara menggunakan 
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sebuah media yang dapat membantu merangsang daya imajinasi siswa dalam 

menulis cerita pendek yaitu menggunakan media berupa feature.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis cerita pendek menggunakan 

media feature pada siswa kelas X-5 SMA N 1 Karangkobar? 

2. Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas X-5 SMA N 1 Karangkobar 

dalam pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan media feature? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan: 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis cerita pendek pada 

siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar menggunakan media feature, 

2. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas X-5 SMA Negeri 1 

Karangkobar dalam pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek 

menggunakan media feature. 
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1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang didapatkan dari penelitian tindakan kelas ini ada dua, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

 

1. Manfaat teoritis, 

a) memberikan masukan pengetahuan tentang pengembangan media 

dalam pembelajaran menulis cerita pendek, 

b) memberikan wawasan bagi guru bahasa Indonesia dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran. 

2. Manfaat  praktis,  

a) bagi siswa, dengan memanfaatkan media feature, cara berimajinasi 

siswa akan lebih cepat dan siswa mampu menuangkannya ide dalam 

bentuk karangan berupa cerita pendek, sehingga dapat membantu guru 

dalam proses pembelajaran, 

b) bagi guru bahasa Indonesia, dapat memberikan alternatif media 

pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

menulis, 

c) bagi sekolah, hasil penelitian ini akan mengangkat kualitas mutu 

pendidikan di sekolah tersebut, 

d) bagi peneliti, dapat memperkaya wawasan mengenai penggunaan 

media feature dalam pembelajaran menulis cerita pendek. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORETIS, DAN  

HIPOTESIS TINDAKAN 

 

 

2.1  Kajian Pustaka 

 Penelitian tindakan kelas mengenai keterampilan menulis telah banyak 

dilakukan. Sebagian besar penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran. Proses pembelajaran menulis tentunya membutuhkan sebuah media 

yang digunakan untuk meningkatkan hasil pembelajan. Media tersebut bervariasi 

sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.  

Penelitian di bidang menulis masih cukup luas dan banyak yang harus 

diteliti untuk menyempurnakan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang 

relevan untuk dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain penelitian 

yang dilakukan oleh Savvidou (2004), Rohmah (2006), Paramita (2007), 

Lindayanti (2008), Sari (2009), dan Rahayu (2010). 

Savvidou (2004) dalam penelitian berjudul Short Stories in Teaching 

Foreign Language Skills menunjukkan bahwa menulis cerpen dapat mendorong 

siswa untuk berbuat kreatif dalam berimajinasi. Dia berpendapat bahwa siswa 

dapat menulis cerita pendek yang diceritakan dari satu sudut pandang. Setelah itu, 

mereka dapat menceritakan cerita dari karakter yang berbeda pandangan atau 

menulis ulang dari pandangan mereka sendiri. Kegiatan ini tidak hanya 
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mengintegrasikan menulis dengan keterampilan produktif, tetapi juga 

memungkinkan siswa untuk menyadari betapa pentingnya pengalaman mereka 

sendiri, budaya dan nilai-nilai yang mempengaruhi pandangan mereka.  

Rohmah (2006) dalam penelitian berjudul Pembelajaran Menulis Cerpen 

dengan Menggunakan Media Lagu Dewa Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 10 

Bandung Tahun Ajaran 2005/2006, menunjukkan bahwa kemampuan menulis 

cerpen  siswa kelas XI SMA Negeri 10 Bandung tahun ajaran 2005/2006 

meningkat setelah dilakukan pembelajaran menulis cerpen dengan media lagu 

Dewa. Peningkatan kemampuan menulis cerpen pada kelas XI SMA Negeri 10 

Bandung Tahun Ajaran 2005/2006 terlihat dari nilai rata-rata postes menulis 

cerpen lebih besar daripada nilai rata-rata pretes menulis cerpen. Nilai rata-rata 

pretes menulis cerpen sebesar 57,42, sedangkan nilai rata-rata postes menulis 

cerpen sebesar 67,69. Perbedaan kedua nilai rata-rata tersebut membuktikan 

bahwa media lagu Dewa dapat meningkatkan hasil pembelajaran menulis cerpen 

dengan adanya kenaikan nilai rata-rata sebesar 10,27.  

Paramita (2007) dalam penelitian berjudul Peningkatan Keterampilam 

Menulis Cerita Pendek Berdasarkan Cerita Rakyat Pada Siswa Kelas X-8 SMA 

Islam Sultan Agung 1 Semarang, menunjukkan bahwa kemampuan menulis cerpen 

pada siswa kelas X-8 SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang mengalami 

peningkatan setelah dilakukan pembelajaran menulis cerpen berdasarkan certita 

rakyat. Adanya peningkatan kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas XI 

SMA Negeri 10 Bandung terlihat dari rata-rata nilai menulis cerpen pada siklus I 
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adalah 69, sedangkan nilai rata-rata menulis cerpen pada siklus II meningkat 

menjadi 72. 

Lindayanti (2008) dengan judul Pengembangan Media Sinematisasi 

Cerpen sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Mengapresiasi Cerpen untuk 

Siswa Kelas VII, menyimpulkan bahwa secara umum untuk memotivasi dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra bentuk prosa 

dapat diupayakan pengembangan media berbentuk sinematisasi cerpen sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan guru.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerpen Menggunakan Pendekatan Keterampilan Proses 

dengan Media Surat Kabar pada Siswa Kelas X4 SMA Negeri 2 Pati Tahun 

Pelajaran 2008/2009 menyatakan bahwa media surat kabar dapat memberikan 

pandangan dan wawasan kepada siswa untuk menemukan tema penulisan cerpen. 

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan menulis cerpen siswa 

sebesar 31,92%. Nilai rata-rata kelas pada tahap pratindakan sebesar 60,62 dan 

mengalami peningkatan sebesar 7,40% menjadi 65,11 pada siklus I. Pada tindakan 

siklus II mengalami kenaikan rata-rata kelas sebesar 22,82% menjadi 79,97.  

Rahayu (2010) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerpen Melalui Media Photo Story dengan Teknik 

Pengandaian Diri Sebagai Pengarang Serba Hadir Pada Siswa Kelas X MA Al 

Asror. Hasil penelitian  menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis 

cerpen dari siklus I ke siklus II. Hal ini tampak dari peningkatan rata-rata hasil tes 
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keterampilan siswa dari 71,19 pada siklus I menjadi 76,52 pada siklus II dan 

terjadi peningkatan sebesar 12%.  

Penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dimaksudkan untuk 

melengkapi penelitian-penelitian tentang keterampilan menulis yang sudah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hal yang paling membedakan dalam 

penelitian ini adalah media yang digunakan peneliti dalam pembelajaran 

keterampilan menulis cerpen, yaitu media feature. Feature sebagai media yang 

digunakan dalam penelitian ini dipandang mampu meningkatkan keterampilan 

menulis cerita pendek. Dengan media tersebut siswa diharapkan akan terstimulasi 

untuk menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasan dalam tulisan yang berbentuk 

cerita pendek. 

Penggunaan media feature dalam penelitian ini diharapakan mampu 

meningkatkan keterampilan menulis cerpen. Penggunaan media feature 

diharapkan dapat menjadi media alternatif peningkatan menulis cerita pendek dan 

mengubah perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek 

kelas X-5 SMA N 1 Karangkobar Banjarnegara. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menulis kreatif, cerita 

pendek, media feature, dan pembelajaran menulis cerpen menggunakan media 

feature. Paparan mengenai teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. 
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2.2.1 Menulis Kreatif 

Bagian ini membahas pengertian menulis kreatif dan tahapan dalam 

menulis kreatif.  

2.2.1.1 Pengertian Menulis Kreatif 

Wagiran dan Doyin (2005: 2) mengungkapkan bahwa menulis merupakan 

suatu keterampilan berbahasa yang digunakan dalam komunikasi secara tidak 

langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus 

melalui proses belajar dan berlatih.  

Mulyani (2007:3) yang mengatakan bahwa menulis adalah suatu kegiatan 

untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain dengan medium bahasa yang 

telah disepakati bersama dan tidak secara tatap muka. 

Nurudin (2007:4) menyebutkan bahwa menulis adalah segenap rangkaian 

kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya 

melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. 

Menurut Kayam (dalam Jabrohim dkk.:2003:78) bahwa menulis karya 

sastra (menulis kreatif) bagi pengarang adalah manafsirkan kehidupan. Melalui 

karyanya pengarang ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada si pembaca dalam 

sejumlah cara.   

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa menulis 

kreatif merupakan salah satu kegiatan atau keterampilan berbahasa yang 

digunakan untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, perasaan, kesan, imajinasi, 

dan pesan dalam bentuk lambang melalui alat atau media sehingga apa yang akan 

disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca.  
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Kemampuan menulis merupakan kemampuan yang kompleks, yang 

menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Dalam komunikasi tulis paling 

tidak terdapat empat unsur yang terlibat, yaitu penulis sebagai penyampai pesan, 

pesan atau isi tulisan, saluran atau media berupa tulisan, dan pembaca sebagai 

penerima pesan. 

2.2.1.2 Tahapan dalam Proses Menulis Kreatif 

Menulis kreatif merupakan salah satu kegiatan atau keterampilan berbahasa 

yang digunakan untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, perasaan, kesan, 

imajinasi, dan pesan dalam bentuk lambang melalui alat atau media sehingga apa 

yang akan disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca. 

Nurudin (2007:4) menyebutkan bahwa menulis adalah segenap rangkaian 

kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya 

melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. Definisi menulis ini 

mengungkapkan bahwa menulis yang baik adalah menulis yang bisa dipahami 

oleh orang lain. 

Berkaitan dengan tahap-tahap proses menulis, Akhadiah, dkk. (1996:2-6) 

berpendapat bahwa sebenarya kegiatan menulis itu ialah suatu proses, yaitu proses 

penulisan. Ini berarti bahwa melakukan kegiatan itu dalam beberapa tahap, yakni 

tahap prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap revisi.  

Langkah pertama adalah tahap prapenulisan mencakup beberapa langkah, 

yaitu: (1) menentukan topik tulisan, (2) membatasi topik tersebut atau menentukan 

tujuan, (3) menentukan bahan atau materi penulisan, dan (4) menyusun kerangka. 

Langkah kedua adalah tahap penulisan, langkah yang harus dilakukan yaitu 
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mengambangkan gagasan yang tersusun dalam kerangka dengan menggunakan 

bahan-bahan yang dimiliki untuk membahasnya dengan menggunakan kata-kata 

yang efektif. Langkah terakhir adalah tahap revisi, pada tahap ini kita meneliti 

secara menyeluruh isi tulisan mengenai logika, sistematika, ejaan, tanda baca, 

pilihan kata, kaliamt, paragraf, pengetikan catatan kaki, daftar pustaka, dan 

sebagainya. 

Johnson dalam IFLA Journal (2004: vol. 30) menjelaskan empat tahap 

menulis. Pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini seorang penulis telah 

menyadari apa yang akan ditulis dan bagaimana menuliskannya. Kedua adalah 

tahap inkubasi yaitu gagasan yang telah muncul disimpan dan dipikirkan matang-

matang, dan ditunggu waktu yang tepat untuk menuliskannya. Selama proses 

pengendapan ini biasanya konsentrasi penulis hanya pada gagasan itu saja. Proses 

ketiga adalah inspirasi, yaitu saat gagasan dan bentuk ungkapnya telah padu. 

Selanjutnya tahap keempat adalah tahap penulisan, yaitu segera tuangkan dalam 

bentuk tulisan setelah inspirasi muncul. Yang terakhir adalah tahap revisi yaitu 

tahap perbaikan terhadap tulisan yang sudah jadi. 

Menurut Kinoisan (2007:21) menulis tidak langsung begitu saja, tetapi 

dengan persiapan yang lebih terarah serta tujuan yang jelas sebelum menulis. Ari 

Kinoisan menyebutkan langkah-langkah menulis antara lain: (1) persiapan 

menulis, (2) struktur cerita, (3) pembentukan karakter, dan (4) proses menulis. 

Langkah pertama adalah persiapan menulis. Pada tahap ini, penulis 

mempersiapkan hal-hal sebagai berikut (1) ide cerita, (2) niat, (3) peralatan dan 

perlengkapan, (4) waktu dan tempat, (5) jenis cerita yang akan ditulis, (6) sasaran 
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cerita, (7) tema cerita, (8) premis cerita atau inti cerita, (9) alur cerita atau plot, 

(10) seting cerita, (11) sudut pandang, (12) penentuan judul, (13) pengumpulan 

materi cerita, (14) hal-hal unik yang mudah diingat dan mudah melekat dihati 

pembaca. (15) synopsis cerita, (16) pengembangan lebih rinci, dan (17) tentukan 

deadline. 

Langkah kedua adalah struktur cerita atau bagian-bagian cerita, yang 

secara umum dibedakan menjadi: (1) bagian pembukaan atau opening, (2) bagian 

inti cerita, dan (3) penutup atau ending. 

Langkah ketiga adalah pembentukan karakter. Tahap ini merupakan tahap 

yang paling penting dalam sebuah cerita. Dengan karakter yang jelas, maka akan 

banyak masalah yang bisa dimainkan antartokohnya, sehigga terjalin cerita yang 

menarik. 

Langkah keempat adalah proses menulis, terdiri dari (1) mulai menulis, (2) 

editing pribadi atau proses mengedit, (3) menentukan judul, (4) prin out, dan (5) 

pengemasan naskah serta synopsis rinci isi naskah. 

Pembelajaran menulis cerpen melalui empat tahap proses kreatif menulis 

yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap inkubasi, (3) tahap saat inspirasi, dan (4) tahap 

penulisan. Langkah pertama yaitu tahap persiapan, penulis telah menyadari apa 

yang akan ia tulis dan bagaimana menuliskannya. Munculnya gagasan menulis itu 

membantu penulis untuk segera memulai menulis atau masih mengendapkannya. 

Langkah kedua yaitu tahap inkubasi ini berlangsung pada saat gagasan yang telah 

muncul disimpan, dipikirkan matang-matang, dan ditunggu sampai waktu yang 

tepat untuk menuliskannya. Langkah ketiga yaitu tahap inspirasi merupakan tahap 
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dimana terjadi desakan pengungkapan gagasan yang telah ditemukan sehingga 

gagasan tersebut mendapat pemecahan masalah. Tahap selanjutnya adalah tahap 

penulisan untuk mengungkapkan gagasan yang terdapat dalam pikiran penulis, 

agar hal tersebut tidak hilang atau terlupa dari ingatan penulis (Sumardjo, 2001: 

70). 

Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa menulis 

cerpen sebagai salah satu kemampuan menulis kreatif mengharuskan penulis untuk 

berpikir kreatif dan mengembangkan imajinasinya setinggi dan seluas-luasnya. 

Dalam menulis cerpen, penulis dituntut untuk mengkreasikan karangannya dengan 

tetap memperhatikan struktur cerpen, kemenarikan, dan keunikan dari sebuah 

cerpen. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

menulis kreatif adalah sebagai berikut: 1) tahap prapenulisan; 2) tahap inkubasi; 3) 

tahap inspirasi; 4) tahap pembuatan draft; 5)  tahap merevisi; 6) tahap menyunting; 

dan 7) prin out.  

2.2.2 Cerita pendek 

Pada bagian ini dibahas tentang pengertian cerpen, kriteria cerpen yang 

baik, dan unsur pembangun cerpen. 

2.2.2.1 Pengertian Cerpen  

Pada masa pendudukan jepang hingga sekarang yang paling populer dan 

banyak dibuat oleh pengarang ialah cerita pendek. Cerpen memuat penceritaan 

yang memusat kepada suatu peristiwa pendek. Menurut Hoerip (dalam Semi 

1988:34) cerita pendek adalah karakter yang ”dijabarkan” lewat rentetan kejadian-
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kejadian dari pada kejadian itu satu per satu. Apa yang ”terjadi” di dalamnya lazim 

merupakan suatu pengalaman atau penjelajahan. Dan reaksi mental itulah yang 

pada hakikatnya disebut cerpen. 

Conrad (dalam Gani 1988) mengatakan cerpen selalu menyentuh 

temperamen, seperti lukisan, musik, dan seni yang lain. Sentuhan dan himbauan 

itu agar efektif kesan-kesannya haruslah disampaikan melalui rasa. Sherwood 

Adersen (dalam Gani 1988) menambahkan ”.... kata-kata yang digunakan oleh 

pencerita bagaikan warna-warna yang digunakan oleh pelukis. 

Rahmanto (1997:29) menyatakan bahwa suatu karya sastra dapat 

digolongkan ke dalam bentuk cerpen apabila kisah dalam cerpen tersebut 

memberikan kesan tunggal yang dominan, memusatkan diri pada satu tokoh atau 

beberapa orang tokoh dalam satu situasi dan pada satu saat. Cerita pendek yang 

lebih dikenal dengan cerpen adalah cerita yang berbentuk prosa relatif pendek. 

Dengan bentuknya yang pendek pengarang akan membatasi pengungkapan 

kehidupan tokoh. 

Seorang sastrawan kenamaan di Amerika Edgar Allan Poe (dalam 

Nurgiyantoro, 2002:10) mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang 

selesai sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam.  

Predikat ”pendek” pada cerita pendek bukan ditentukan oleh banyaknya 

halaman untuk mewujudkan cerita tersebut atau setidaknya tokoh yang terdapat di 

dalam cerita itu, melainkan lebih disebabkan oleh ruang lingkup permasalahan 

yang ingin disampaikan oleh bentuk karya sastra tersebut. Jadi sebuah cerita yang 

pendek belum tentu dapat digolongkan ke dalam jenis cerita pendek, jika ruang 
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lingkup permasalahan yang diungkapkannya tidak memenuhi persyaratan yang 

dituntut oleh cerita. (Suharianto, 2005:28) 

Cerpen merupakan prosa fiksi yang dapat selesai dibaca dalam sekali 

duduk dan ceritanya cukup dapat membangkitkan efek tertentu dalam diri 

pembaca (Sayuti, 2000:9). Dengan kata lain, sebuah kesan tunggal dapat diperoleh 

dalam sebuah cerpen dengan sekali baca. Bilamana cerpen itu dapat mengajak 

pembaca berfikir dan mengembangkan imajinasinya dengan baik dan kreatif, 

berarti cerpen tersebut telah menggugah nilai-nilai estetis dalam diri pembacanya 

dan menimbulakan inspirasi baginya. Dengan memahami karya-karya sastra 

diharapkan para pembaca mendapat pemahaman yang lebih jernih, luas dan dalam 

tentang lingkungan rohani dan jasmaninya, dan dengan demikian dapat memiliki 

kemampuan yang lebih besar di dalam mengendalikannya. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cerita pendek adalah prosa 

fiksi yang mengisahkan kehidupan manusia, memusatkan diri pada satu tokoh atau 

pelaku cerita dalam satu situasi tertetu dan memberikan kesan tunggal yang 

dominan. 

2.2.2.2 Kriteria Cerpen yang Baik 

Karya sastra yang baik bukanlah suatu formula, rumus-rumus, atau jurus-

jurus kehidupan, tetapi ia merupakan model-model kreatif tentang kemanusiaan. 

Karya-karya sastra yang baik akan menyarankan berbagai kemungkinan yang 

berhubungan dengan moral, psikologi, dan masalah sosial budaya. Ia memberikan 

dorongan tertentu terhadap pikiran kita untuk merenungkan hakikat hidup, 

membawa pikiran kita ke berbagai macam situasi yang disajikan dan dibentuk 
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melalui pengalaman-pengalaman imajinatif, dan dengan membentuk sikap 

terhadap kehidupan (Jabrohim dkk., 2003:77). 

Nadeak (1989:45) menjelaskan beberapa kriteria cerpen yang dianggap 

baik, yaitu sebagai berikut: 

1.  Cerpen yang baik akan memberi dunia yang mengesankan, dan memperkaya 

batin pembaca. Cerpen yang baik juga akan memberikan alternatif dalam 

kehidupan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menambah makna 

kehidupan melalui keindahan yang disuguhkannya. 

2.  Cerpen yang baik tidak berarti bahwa pengarang menyudahi ceritanya 

dengan kebahagiaan belaka. Kadang-kadang kesimpulan sebuah cerpen 

diserahkan kepada pembacanya. Bilamana cerpen itu dapat mengajak 

pembacanya berfikir dan mengembangkan imajinasinya dengan baik dan 

kreatif, berarti cerpen tersebut telah berhasil menggugah nilai-nilai estetis 

dalam diri pembacanya, dan menimbulkan inspirasi baginya. 

3.  Di dalam cerpen yang baik, akan ditemukan sebuah perkembangan batin si 

tokoh utama, suatu konflik yang terus-menerus menarik hingga mencapai 

klimaks, dan dalam konflik inilah ditemukan filsafat, sudut pandang, ide, dan 

segala cita-cita pengarang.Keterbatasan ruang dan kondisi dalam cerpen 

membuatnya harus padat isi dan makna. 

4.  Cerpen yang baik tentunya memiliki judul yang baik. Kebaikannya itu 

berkaitan dalam kaitannya dengan isi. Judul yang baik akan memikat 

pembaca, tetapi sekalipun seorang pembaca merasa tertarik kepada sebuah 
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judul, kalau kalimat pembukanya tidak menarik, pembaca tidak akan 

meneruskan bacaannya. 

5.  Cerpen yang baik tentulah cerpen yang hidup di dalam imajinasi pengarang. 

Pembaca dan penulis dapat memetik sesuatu dari cerita itu karena ada 

kearifan yang ditafsirkan didalamnya. 

Dari pendapat Wilson Nadeak (1989:45) di atas dapat disimpulkan bahwa 

kriteria cerpen yang baik adalah cerpen itu harus: (1) memberi dunia yang 

mengesankan dan memperkaya batin pembaca, (2) dapat mengajak pembacanya 

barfikir dan mengembangkan imajinasinya dengan baik dan kreatif, (3) padat isi 

dan makna, (4) memiliki judul yang baik, dan (5) hidup di dalam imajinasi 

pengarang 

2.2.2.3 Unsur Pembangun Cerpen 

Sebuah cerpen (cerita pendek) pada dasarnya menuntut adanya perwatakan 

jelas pada tokoh cerita. Unsur perwatakan lebih dominan dari pada unsur cerita itu 

sendiri. Membaca sebuah cerpen berarti kita memahami bagaimana jalan 

ceritanya. 

Semi (1988:35) menyatakan bahwa ada struktur fiksi secara garis besar 

dibagi atas dua bagian, yaitu struktur luar (ekstrinsik), dan struktur dominan 

(intrinsik). Struktur luar (ekstrinsik) adalah segala macam unsur yang berada 

diluar suatu karya sastra yang ikut mempengaruhi kehadiran karya sastra tersebut, 

misalnya faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, faktor sosio-politik, 

keagamaan, dan tata nilai yang dianut masyarakat. Sedangkan struktur dalam 

(intrinsik) adalah unsur-unsur yang membentuk karya sastra tersebut seperti 
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penokohan atau perwatakan, tema, alur (plot), pusat pengisahan atau sudut 

pandang, latar, dan gaya bahasa. 

Sejalan dengan Semi, Nurgiyantoro (2002:12) juga berpendapat bahwa 

unsur-unsur pembangun sebuah cerpen ada dua unsur yaitu unsur intrinsik atau 

unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri antara lain: (1) plot, (2) 

Tema, (3) penokohan, (4) latar, (5) kepaduan. Di pihak lain, unsur ekstrinsik atau 

unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung 

mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra atara lain adalah 

keadaan subjektifitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan 

pandangan hidup yang kesemuanya akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. 

Baribin (1985:52) berpendapat bahwa unsur pembangun fiksi itu terdiri 

dari: (1) perwatakan, (2) tema dan amanat, (3) alur atau plot, (4) latar dan gaya 

bahasa, dan (5) pusat pengisahan.  

Menurut Achyar (1986:6) menyatakan hawa struktur yang membangun 

sebuah karya sastra itu dari dalam adalah (1) alur, (2) penokohan, (3) latar, (4) 

tema, dan (5) amanat. 

Suharianto (2005:17) berpendapat bahwa unsur-unsur karya sastra prosa 

ada delapan yaitu: (1) tema, (2) alur, (3) penokohan, (4) latar, (5) tegangan dan 

padahan, (6) suasana, (7) pusat pengisahan, dan (8) gaya bahasa. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua unsur pembangun 

cerpen yaitu unsur dalam (intrinsik) dan unsur luar (ekstrinsik). Unsur intrinsik 

yang terdiri dari: (1) tema, (2) tokoh, (3) latar cerita atau setting, (4) alur atau plot, 

(5) sudut padang, (6) gaya bahasa, dan (7) amanat. Unsur ekstrinsik cerpen atara 
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lain keadaan subjektifitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, 

pandangan hidup, faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, faktor sosio-politik, 

keagamaan, dan tata nilai yang dianut masyarakat. Akan tetapi menurut Burhan 

Nurgiyantoro (2002:24) unsur ekstrinsik sebagai suatu yang akak negetif, kurang 

penting. 

2.2.2.3.1 Tema 

Tema adalah sesuatu yang menjadi pikiran atau sesuatu yang menjadi 

persoalan bagi pengarang, bagaimana ia melihat persoalan yang kadang-kadang 

disertai dengan pemecahannya sekaligus. Persoalan pokok kepada suatu peristiwa 

kehidupan manusia itulah yang diangkat menjadi tema (Akhmad, dalam Achyar 

dkk.,1986:8).  

Dari pendapat Akhmad tersebut Achyar dkk. (1986:8) memberi 

kesimpulan, tema adalah dasar suatu cerita suatu cerita yang tidak mempunyai 

dasar, tidak ada artinya sama sekali atau tidak berguna. Dasar itu adalah jalan 

cerita itu. 

Stanson dan Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2002:67) menyatakan bahwa 

tema adalah makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Baribin (1985:59) 

berpendapat bahwa tema merupakan gagasan sentral yang menjadi dasar tolok 

penyusunan karangan dan sekaligus menjadi sasaran darai karangan tersebut.  

Menurut Suharianto (2005:17) tema sering disebut juga dasar cerita, yakni 

pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra. Tema adalah 

permasalahan yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita atau 
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karya sastra tersebut, sekaligus merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan 

pengarang dengan karya itu. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tema adalah dasar cerita 

yang mendominasi suatu karya sastra. Tema berkaitan dengan pengalaman 

kehidupan, tema juga sering disebut dengan ide atau tujuan utama cerita yang 

sekaligus akan dipecahkan permasalahannya.  

2.2.2.3.2 Tokoh dan Penokohan 

 Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan 

sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita, sedangkan penokohan adalah cara 

pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui 

karakter atau sifat para tokoh itu. Perwatakan adalah pemberian watak pada tokoh 

suatu karya oleh sastrawan.  

Tokoh cerita biasanya mengemban suatu perwatakan tertentu yang diberi 

bentuk dan isi oleh pengarang. Perwatakan (karakterisasi) dapat diperoleh dengan 

memberi gambaran mengenai tindak-tanduk, ucapan atau sejalan tidaknya antara 

apa yang dikatakan denga apa yang dilakukan. Cara mengungkapkan sebuah 

karakter dapat dilakukan melalui pernyataan langsung, melalui peristiwa, melalui 

percakapan, melalui monolog batin, melalui tanggapan atas pernyataan atau 

perbuatan dari tokoh-tokoh lain, dan melalui kiasan atau sindiran. (Semi, 1988:37). 

Menurut Saad (dalam Achyar, 1986:6) berpendapat bahwa penokohan 

adalah teknik penampilan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita rekaan. Dua cara yang 

dapat dilakukan pengarang dalam hal penampilan tokoh cerita, yaitu secara 

langsung (anatik) tokoh-tokoh cerita langsung dilukiskan oleh pengarang baik 
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lahir maupun batinnya dan secara tidak langsung (dramatik) pengarang 

membiarkan tokoh-tokoh cerita mengungkapkan apa yan gada dalam dirinya. 

Stanton (dalam Baribin, 1985:54) berpendapat bahwa maksud dari 

perwatakan dapat dilihat dari dua segi. Pertama, mengacu kepada orang atau tokoh 

yang bermain dalam cerita, kedua mengacu kepada perbauran dari minat, 

keinginan, emosi, dan moral yang membentuk individu yang bermain dalam 

sebuah cerita. 

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, tokoh merupakan pembawa 

peran dalam sebuah karya sastra. Perwatakan (karakterisasi) dapat diperoleh 

dengan memberi gambaran mengenai tindak-tanduk, ucapan atau sejalan tidaknya 

antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Dalam menggambarkan 

perwatakan tokoh dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan 

tidak langsung. Penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan dan 

memilih tokoh-tokoh cerita, sedangkan perwatakan berhubungan dengan 

karakteristik atau sifat, watak, dan tingkah laku dari setiap tokoh. Tokoh-tokoh 

yang dipilih pengarang harus mewakili watak tertentu dari awal cerita sampai 

akhir cerita.  

2.2.2.3.3 Latar Cerita atau Setting 

Menurut Ikram, latar adalah tempat secara umum dan waktu (masa) terjadi, 

sedangkan menurut Wellek, latar adalah lingkungan, terutama lingkungan dalam 

rumah tangga, dapat berupa metonimi, metafora, pernyataan (perwujudan) dari 

watak. Latar dapat merupakan pernyataan dari sebuah keinginan manusia (Esten, 

dalam Achyar, 1986:7). 
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Baribin (1985:62) berpendapat bahwa, latar atau landas lampu (setting) 

cerita adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi.  

Pendapat Baribin (1985:62) dikuatkan oleh Semi, (1988:46) yang 

berpendapat bahwa latar atau setting cerita adalah lingkungan tempat peristiwa 

terjadi. Termasuk di dalam unsur latar ini adalah tempat atau ruang yang diamati, 

waktu, hari, tahun, dan sebagainya. Biasanya latar muncul pada semua bagian atau 

penggalan cerit, dan sebagian pembaca tidak terlalu menghiraukan latar ini, karena 

lebih terpusat pada jalan ceritanya.  

Senada dengan pendapat di atas Suharianto (2005: 22) berpendapat bahwa, 

latar cerita atau setting yaitu tempat atau waktu terjadinya cerita. Kegunaan latar 

atau setting dalam cerita, biasanya bukan hanya sekedar sebagai petunjuk kapan 

dan di mana cerita itu terjadi, melainkan juga sebagai tempat pengambilan nilai-

nilai yang ingin diungkapkan pengarang melalui ceritanya tersebut. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa latar (landas lampu) atau 

setting adalah tempat atau waktu terjadinya cerita yang dilukiskan oleh pengarang.  

2.2.2.3.4 Alur atau Plot 

Alur adalah sambung-sinambung peristiwa berdasarkan hukum sebab 

akibat (Nuryatin 2010:10). Ikram menyatakan bahwa alur adalah peristiwa yang 

mempunyai hubungan sebab akibat. Oemaryati menyebutkan bahwa plot (alur) 

adalah struktur penyusunan kejadian dalam cerita, tetapi disusun secara logis 

(Achyar, 1986:7).  

Menurut Semi (1998:43) alur atau plot adalah struktur rangkaian kejadian 

dalam cerita yang disusun sebagai sebuah interrelasi fungsional yang sekaligus 
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menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Dengan demikian, alur 

merupakan kepaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga merupakan 

kerangka utama cerita. 

Suharianto (2005:18) memberikan penjelasan yang mendalam mengenai 

pengertian, bagian-bagaian, serta jenis-jenia alur atau plot. Alur atau plot yakni 

cara pengarang menjalin kejadian-kejadian secara beruntun dengan 

memperhatikan hukum sebab-akibat sehingga merupakan kesatuan yang padu, 

bulat, dan utuh. 

Plot suatu cerita biasanya terdiri atas lima bagian, yaitu: (1) pemaparan 

atau pendahuluan, yakni bagian cerita tempat pengarang melukiskan keadaan; (2) 

penggawatan, yakni bagian yang melukiskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam 

cerita mulai bergerak, sudah terasa adanya konflik; (3) penanjakan, yakni bagian 

cerita yang melukiskan koflik-konflik mulai memuncak, (4) pucak atau klimaks, 

yakni bagian yang melukiskan peristiwa mencapai puncaknya; dan (5) peleraian, 

yakni bagian cerita tempat pengarang memberikan pemecahan dari semua 

peristiwa yang telah terjadi dalam cerita  atau bagian-bagian cerita sebelumnya. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alur atau plot adalah 

tahapan-tahapan peristiwa yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita, 

sehingga membentuk rangkaian cerita yang menarik.  

2.2.2.3.5 Sudut Pandang 

Sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang dipergunakan 

pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai 

peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca 



28 
 

 
 

(Abrams dalam Nurgiantoro, 2002:248). Dari pendapat Abrams, Nurgiantoro 

(2002:248) menyimpulkan hakikat sudut pandang yang merupakan strategi, teknik, 

siasat, yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan 

ceritanya. 

Menurut Nurgiantoro (2002:248) ada tiga jenis sudut pandang, yaitu: (1) 

sudut pandang persona ketiga: ”Dia” yang dibedakan menjadi dua, yaitu ”Dia” 

mahatahu dan ”Dia” sebagai pengamat, (2) sudut pandang persona pertama: ”aku” 

yang dibedakan menjadi dua, yaitu ”Aku” tokoh utama dan ”Aku” tokoh 

tambahan, dan (3) sudut pandang campuran. 

Gani (1988:211) berpendapat bahwa ada beberapa jenis sudut pandangan 

yang lazim digunakan, yaitu: (1) sudut pandang serba tahu, menulis melihat dan 

mengetahui semanya; (2) sudut pandang pengamat, penulis memberi kesempatan 

kepada pembaca untuk mengamati tentang sesuatu yang dipikirkan perwatakan; 

(3) sudut pandang pencerita orang pertama, pecerita bercerita langsung pada 

pembaca; dan (4) sudut pandang orang pertama, penulis menghendaki agar yang 

bercerita bukan dia tetapi oranglain atas nama dia. 

Baribin (1985:75) berpendapat bahwa pusat pengisahan atau sudut pandang 

adalah posisi dan penempatan pengarang dari ceritanya, atau dari mana ia melihat 

peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita itu. Dari titik pandang ini pulalah 

pembaca mengikuti jalannya cerita, memahami temanya. 

Sejalan dengan Baribin (1985:75), Suharianto (2005:25-26) lebih senang 

menyebut dengan pusat pengisahan. Ada beberapa jenis pusat pengisahan, yaitu: 

(1) pengarang sebagai pelaku utama cerita, tokoh menyebutkan dirinya aku 



29 
 

 
 

seakan-akan cerita tersebut merupakan kisah atau pengalaman dari pengarang; (2) 

pengarang ikut main tetapi bukan sebagai pelaku utama, sebenarnya cerita tersebut 

merupakan kisah orang lain tetapi pengarang terlibat di dalamnya; (3) pengarang 

serba hadir, pengarang tidak berperan apa-apa tetapi pengarang serba tahu apa 

yang akan dilakukan atau yang ada dalam pikran pelaku cerita; dan (4) pengarang 

peninjau, pengarang sepenuhnya hanya mengatakan atau menceritakan apa yang 

dilihatnya. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan sudut pandang atau pusat 

pengisahan adalah cara pandang atau posisi diri pengarang dalam menceritakan 

atau menyajikan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita. Ada empat jenis 

sudut pandang, yaitu (1) sudut pandang serba tahu atau mahatahu, (2) sudut 

pandang sebagai pengamat, (3) sudut pandang pencerita orang pertama, pecerita 

bercerita langsung pada pembaca; dan (4) sudut pandang orang pertama, penulis 

menghendaki agar yang bercerita bukan dia tetapi oranglain atas nama dia.  

2.2.2.3.6 Gaya Bahasa 

Baribin (1985:64) berpendapat bahwa gaya bahasa adalah tingkah laku 

pengarang dalam menggunakan bahasa. Semi (1988:47) memperkuat pendapat 

tersebut, walaupun Semi lebih suka menyebutnya gaya penceritaan namun pada 

dasarnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu tingkah-laku pengarang dalam 

menggunakan bahasa. Pada dasarnyakarya sastra itu merupakan salah satu 

kegiatan pengarang membahasakan sesuatu atau menuturkan suatu sarana sastra 

yang amat penting. 
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Semua unsur yang ada dalam karya sastra khususnya cerpen baru akan 

dapat dinikmati apabila telah disampaikan atau dinyatakan dengan bahasa. Karya 

sastra mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat penyampai maksud pengarang 

serta penyampai perasaannya sehingga mampu mengajak pembacanya ikut serta 

merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh cerita. Itulah sebabnya pengarang 

senantiasa harus memilih kata dan menyusunnya demikian rupa sehingga 

menghasilkan kalimat yang mampu mewadahi apa yang dipikirkan dan dirasakan 

tokoh ceritanya tersebut. (S. Suharianto, 2005:26). 

Gaya adalah cara khas pengungkapan seorang pengarang, yang tercermin 

dalam cara pengarang memilih dan menyusun kata-kata dalam memilih tema, 

dalam memandang tema atau meninjau persoalan. Gaya terutama ditentukan oleh 

diksi dan struktur kalimat (Kenney 1966 dalam Nuryatin 2010:17) 

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa 

merupakan cara pengarang mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam bentuk 

tulisan atau secara lisan. Pemilihan kata yang dilakukan oleh pengarang bertujuan 

agar ceritanya lebih menarik.  

2.2.3 Media Feature  

Pada bagian ini dibahas tentang pengertian media pembelajaran dan 

pengertian media feature. 

2.2.3.1  Pengertian Media Pembelajaran 

Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran (channel) untuk 

menyampaikan suatu pesan (message) kepada penerimanya (receiver) (Soeparno 

1988:1). Menurut Brigg (dalam Rohani 1997:2), media adalah segala alat fisik 
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yang dapat menyediakan pesan serta merangsang siswa untuk belajar, contohnya 

media elektronik (film dan video).  

 Selain itu, menurut Syaiful dan Aswan (2006:121) media adalah alat bantu 

apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran.  

Peranan media dalam pembelajaran sangat penting untuk memperjelas  

bahan yang disampaikan serta membangkitkan semangat  untuk mengikuti 

pembelajaran. Kerumitan bahan pembelajaran yang akan disampaikan dapat 

disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang tidak bisa 

disampaikan guru melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Dengan demikian, anak 

didik lebih mudah mencerna bahan pembelajaran. 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang 

pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar maupun menuangkan ide-ide yang dimiliki. 

2.2.3.2  Pengertian Media Feature  

Menurut Putra (2006:82), pengertian feature adalah artikel yang kreatif, 

kadang-kadang subjektif, yang terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan 

memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan, atau aspek 

kehidupan. 

Menurut Sumadiria (2008), feature adalah cerita khas kreatif yang berpijak 

pada jurnalistik sastra tentang suatu situasi, keadaan, atau aspek kehidupan, 
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dengan tujuan untuk memberikaan informasi dan sekaligus menghibur khalayak 

media massa.  

Menurut Armstrong (2012), feature adalah kerangka lengkap nonfiksi, 

bukan berita lempang yang dimuat dalam media masa, yang tidak tentu 

panjangnya dan dipaparkan secara hidup. Sebagai pengungkapan daya kreatif, 

dengan sentuhan subjektif (penulis) terhadap peristiwa, situasi, aspek kehidupan, 

dengan tekanan pada daya pikat manusiawai (human interest) untuk mencapai 

tujuan memberi informasi, menghibur, mendidik, dan meyakinkan pembaca. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

feature adalah bentuk tulisan atau karangan kreatif yang besifat subjektif yang 

bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, serta membangkitkan 

bayangan-bayangan kejadian yang sesungguhnya kepada pembaca sehingga 

pembaca seolah-olah dapat merasakan apa yang ditulis oleh penulis.     

2.2.4 Pembelajaran Menulis Cerpen Menggunakan Media Feature 

Pada awal pembelajaran sebelum guru memulai proses pembelajaran, guru 

harus melakukan apersepsi yaitu dengan mengkondisikan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran dan membahas kembali sekilas materi sebelumnya yang 

telah diajarkan serta membahas materi yang akan diajarkan. Guru sebelumnya 

memberikan penjelasan kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta manfaat yang akan diperoleh siswa setelah siswa selesai 

mengikuti pembelajaran tersebut. 

Setelah melakukan apersepsi, guru melanjutkan dengan kegiatan inti yaitu 

siswa membaca feature yang dibagikan. Guru membimbing siswa mencatat poin-
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poin penting yang ditangkap dari feature yang dibaca. Pada kegiatan ini, seluruh 

siswa diberi tugas untuk menulis sebuah kerangka cerpen berdasarkan tema 

feature yang sudah dibaca. Kerangka cerpen tersebut digunakan untuk 

mempermudah siswa pada saat membuat cerpen.   

 

2.3 Kerangka  Berpikir 

Pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek merupakan salah satu 

bentuk pembelajaran keterampilan berbahasa dan bersastra. Pembelajaran ini 

bertujuan agar siswa terampil dalam menyampaikan idenya dalam bentuk cerita 

pendek sehingga pembaca ketika menikmati hasil tulisan cerita pendek seolah-olah 

ikut melihat, mendengar, merasakan atau mengalami langsung cerita tersebut. 

Pembelajaran keterampilan menulis merupakan salah satu aspek dalam 

pembelajaran bersastra. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah 

cara yang dapat mempermudah siswa dalam proses penulisan. Pemilihan strategi 

dan pembelajaran media merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar 

dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan feature sebagai 

media, peneliti berharap keterampilan menulis siswa khususnya menulis cerita 

pendek akan meningkat. Penelitian dengan menggunakan feature merupakan 

penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan melalui 2 siklus. Setiap siklus 

terdiri atas empat tahap yaitu tahap perencanaan, tindakan,observasi, dan refleksi. 

Siklus I di mulai dengan tahap perencanaan, yaitu berupa rencana kegiatan 

dalam kelas yakni menentukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk 

memecahkan masalah. Pada tahap tindakan sesuai dengan rencana yang telah 
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disusun, tindakan yang akan dilakukan adalah mengadakan proses pembelajaran 

menulis cerita pendek menggunakan media feature. Tahap observasi dilakukan 

ketika proses pembelajaran berlangsung. Hasil yang diperoleh dalam pembelajaran 

kemudian direfleksi. Kelebihan yang diperoleh dalam siklus I dipertahankan, 

sedangkan kelemahan yang ada dicari solusi untuk memecahkannya dalam siklus 

II. 

Setelah perencanaan pada siklus 2 diperbaiki, tahap berikutnya yaitu 

tindakan observasi dilakukan sama dengan siklus I. Hasil yang diperoleh pada 

tindakan dan observasi yang dilakukan pada siklus II kemudian direfleksi untuk 

kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Hasil tes 

siklus I dan siklus II kemudian dibandingkan dalam hal pencapaian nilai. Hal ini 

digunakan untuk menentukan peningkatan menulis cerita pendek berdasarkan 

media feature. 

  

2.4 Hipotesis  Tindakan 

Hipotesis tindakan dari penelitian ini dititikberatkan pada penggunaan 

feature sebagai media untuk meningkatkan nilai dan mengubah tingkah laku siswa 

ke arah positif agar dapat menulis cerita pendek dengan lebih baik dan menarik 

serta sesuai dengan kaidah penulisan cerita pendek dan mengubah sikap siswa 

menuju ke arah yang positif.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1     Desain Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas bersifat reflektif, artinya dalam proses 

penelitian itu anda sebagai guru sekaligus peneliti selalu memikirkan apa dan 

mengapa suatu dampak tindakan terjadi di kelas. Dari pemikiran itu kemudian 

dapat dicari pemecahannya melalui tindakan-tindakan pembelajaran tertentu 

(Suyanto 1997 dalam Subyantoro 2009:8). Dalam hal ini tindakan yang dilakukan 

peneliti adalah menggunakan media feature sebagai pemecahan terhadap 

permasalahan yang dihadapi siswa kelas X-5 SMA N 1 Karangkobar Banjarnegara 

ketika menerima pembelajaran menulis cerita pendek.  

                    Desain Penelitian Dua Siklus 

 

 

                                                                        

Keterangan: 

 
P : perencanaan 
T : tindakan 
O : observasi 
R : refleksi 
RP : revisi perencanaan 

 
Bagan 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 O 

 P 

T R 

 O

RP

TR

 Siklus I  Siklus II
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Desain penelitian di atas terdiri atas dua siklus yaitu siklus I dan siklus II di 

mana masing-masing siklus terdiri dari empat tahap. Tahap pertama pada desain 

penelitian tindakan kelas yaitu perencanaan.  Perencanaan ialah rencana rinci 

mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis cerpen. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan atau tindakan, yakni suatu 

langkah yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya perbaikan atau solusi. Tahap 

yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan terhadap hasil dari tindakan yang 

telah dilaksanakan siswa, kesulitan yang dialami siswa, tanggapan siswa 

didokumentasikan untuk dijadikan pertimbangan dalam perencanaan siklus 

berikutnya. Tahap yang keempat atau yang terakhir yaitu refleksi, yakni kegiatan 

mengulas hasil dari tindakan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil refleksi 

peneliti dapat melakukan perbaikan terhadap rencana awal untuk siklus 

berikutnya. 

3.1.1    Prosedur Tindakan Siklus I 

Pada siklus I akan dilakukan beberapa langkah sesuai dengan prosedur, 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini dilakukan persiapan pembelajaran menulis 

cerita pendek (cerpen). Dalam siklus ini hal-hal yang akan dilakukan pada tahap 

perencanaan pembelajaran adalah menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan 

feature yang akan digunakan sebagai media, membuat dan menyiapkan instrumen 

penelitian berupa lembar observasi, wawancara, jurnal, angket, dan cerita pendek 

yang akan digunakan dalam pembelajaran, kamera untuk alat dokumentasi, 
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menyiapkan perangkat tes mengarang, yaitu berupa soal tes dan pedoman 

penilaian. 

3.1.1.2  Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan yang dilakukan secara garis besar adalah pembelajaran 

menulis cerita pendek dengan media feature. Pada tahap ini, dilakukan tiga tahap 

proses belajar mengajar yaitu pendahuluan, inti, dan penutup.  

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkondisikan siswa untuk siap 

melaksanakan proses pembelajaran menulis cerpen. Pada tahap ini guru 

memberikan apersepsi yang bertujuan memancing siswa agar tertarik pada 

pembelajaran menulis cerpen dan melakukan tanya jawab dengan siswa berkaitan 

dengan kegiatan menulis cerpen. 

Langkah awal pada tahap inti pembelajaran menulis cerpen yaitu 

menjelaskan unsur-unsur pembangun cerpen. Langkah kedua yaitu mengarahkan 

siswa untuk menulis cerpen. Hal-hal berikut dapat dijadikan pengarahan bagi 

siswa agar mau dan mampu menulis cerpen. Pertama, guru mengarahkan siswa 

untuk dapat menemukan ide cerita dan merumuskannya menjadi tema. Ide cerita 

diperoleh dari membaca feature yang telah disediakan guru. Ide yang didapatkan 

siswa boleh dikembangkan asal tidak terlalu menyimpang jauh dari isi feature. 

Kedua, siswa membuat kerangka karangan dari ide yang didapatkan untuk 

menyusun jalan cerita agar tidak banyak menyimpang. Ketiga, setelah kerangka 

dibuat, biarkan siswa bermain dengan imajinasinya untuk mengungkap apa yang 

ada dalam pikirannya. Kemudian siswa diarahkan untuk menentukan siapa tokoh 
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utamanya, bagaimana watak tokohnya, bagaimana alurnya, sudut pandang yang 

digunakan, dari mana awal cerita, di mana klimaksnya, dan bagaimana akhir 

ceritanya sehingga diperlukan kemampuan berpikir yang penuh konsentrasi.  

Selanjutnya, siswa diminta membuat cerpen utuh dari imajinasi yang telah 

ada. Siswa dipersilahkan untuk menulis cerpen di dalam kelas. Di saat siswa 

bekerja, guru berkeliling untuk melihat pekerjaan siswa dan menanyakan 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menulis cerpen. 

Tahap penutup yaitu siswa dan peneliti melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran menulis cerpen yang telah dilaksanakan. Peneliti membagikan jurnal 

siswa untuk diisi oleh siswa. Di samping itu, peneliti juga mewawancarai beberapa 

siswa yang dipilih. Peneliti sendiri mengisi jurnal guru untuk mengetahui apa saja 

yang terjadi selama pembelajaran menulis cerpen dilaksanakan. 

3.1.1.3   Observasi 

Observasi adalah mengamati kegiatan dan tingkah laku siswa selama 

proses penelitian berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengetahui 

keterampilan siswa dalam menulis cerpen setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan media feature. Observasi dilakukan dengan data tes dan nontes. 

Observasi data hasil tes digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam 

menulis cerpen. Observasi juga dilakukan melalui data nontes, yaitu berupa 

pengamatan langsung atau observasi, jurnal, dan wawancara. Observasi melalui 

data pengamatan langsung bertujuan untuk mengetahui perilaku positif dan negatif 

siswa pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Observasi melalui data jurnal 

bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menulis cerpen. Observasi 
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melalui data wawancara bertujuan untuk mengetahui minat terhadap pembelajaran 

menulis cerpen dengan media feature.  

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk mengkaji, melihat, dan 

mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan. Berdasarkan hasil refleksi 

maka peneliti dapat melakukan revisi terhadap rencana selanjutnya. Refleksi 

dilakukan dengan menganalisis hasil tes dan nontes siklus I untuk mengetahui 

hasil pelaksanaan tindakan. Tahap ini dilakukan setelah pembelajaran siklus I 

selesai. Peneliti menganalisis hasil tes dan nontes siklus I. Masalah-masalah yang 

terjadi pada siklus I dicari pemecahannya, sedangkan kelebihan-kelebihan pada 

siklus I dipertahankan dan ditingkatkan. 

3.1.2 Prosedur Tindakan Siklus II 

Seperti pada siklus I, prosedur tindakan siklus II meliputi perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.2.1 Perencanaan  

Pada tahap perencanaan dalam siklus II dipersiapkan rencana pembelajaran 

yang telah diperbaiki dan disempurnakan. Dalam tahap ini guru lebih 

memperhatikan penggunaan unsur-unsur yang menjadi kelemahan siswa pada saat 

menulis cerpen. Guru lebih mengoptimalkan bimbingan kepada siswa pada saat 

membuat kerangka karangan dan pada penggunaan unsur alur, latar, serta tokoh 

dan penokohan saat menulis cerpen sehingga diharapkan siswa dapat 

menghasilkan cerpen yang lebih baik pada pertemuan siklus II. Guru juga 

menyiapkan media feature yang berbeda dari pertemuan sebelumnya, membuat 
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dan menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi, wawancara, jurnal, 

kamera untuk alat dokumentasi, serta menyiapkan perangkat tes mengarang yang  

berupa soal tes dan pedoman penilaian yang akan digunakan dalam evaluasi hasil 

pembelajaran pada siklus II. 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan pada siklus II digunakan untuk menyempurnakan tindakan pada 

siklus I. Pada tahap ini guru menjelaskan kesalahan–kesalahan yang terdapat pada 

penulisan cerita pendek yang telah dibuat siswa pada siklus I, sehingga pada 

penulisan cerpen siklus II siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Guru 

memberikan bimbingan kepada siswa dalam menangani kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi siswa pada siklus I agar dalam pelaksanaan kegiatan menulis cerita 

pendek pada siklus II akan menjadi lebih baik. Tindakan yang dilakukan dalam 

tahap ini terdiri atas tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. 

Pada tahap pendahuluan, guru menanyakan keadaan siswa dan 

mengondisikan siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran keterampilan 

menulis cerpen. Guru kemudian menunjukkan salah satu hasil menulis cerpen 

pada siklus I untuk menjelaskan kesalahan siswa yang berkaitan dengan unsur-

unsur cerpen.  Selanjutnya guru memotivasi siswa agar dapat lebih meningkatkan 

keterampilan menulis cerpen. 

Pada tahap inti, guru melakukan perbaikan kegiatan siklus I, seperti 

berdiskusi bersama siswa mengenai kesulitan yang dialami siswa dalam 

menentukan unsur-unsur cerpen. Guru mengarahkan siswa untuk dapat 

menemukan ide cerita dan merumuskannya menjadi tema. Ide cerita diperoleh 
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melalui membaca feature yang telah disediakan oleh guru. Feature yang 

digunakan berbeda dengan feature yang digunakan pada siklus I. Kemudian siswa 

membuat kerangka karangan dari ide yang didapatkan untuk menyusuri jalan 

cerita agar tidak banyak menyimpang. Setelah kerangka dibuat, biarkan siswa 

bermain dengan imajinasinya untuk mengungkap apa yang ada dalam pikirannya. 

Siswa diarahkan untuk menentukan siapa tokoh utamanya, bagaimana watak 

tokohya, bagaimana alurnya, sudut pandang yang digunakan, dari mana cerita 

awal, di mana klimaksnya, dan bagaimana akhir ceritanya.  

Selanjutnya, siswa diminta membuat cerpen utuh dari imajinasi mereka 

sendiri yang telah mereka temukan dari membaca feature. Di saat siswa bekerja, 

guru berkeliling untuk melihat pekerjaan siswa dan menanyakan kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa dalam menulis cerpen. 

Pada tahap penutup ini guru bersama siswa mengadakan refleksi terhadap 

pembelajaran menulis cerpen dan membuat simpulan terhadap pembelajaran 

keterampilan menulis cerpen. Siswa diminta untuk mengisi jurnal yang telah 

disiapkan yang berisi mengenai tanggapan, kesan, dan saran terhadap 

pembelajaran pada hari itu. 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi adalah mengamati kegiatan dan tingkah laku siswa selama 

proses penelitian berlangsung. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan hasil tes dan perilaku siswa. Observasi ini mengamati tingkah laku 

siswa selama penelitian berlangsung. Saat melakukan pengamatan peneliti dibantu 

oleh guru Bahasa dan Sastra Indonesia seperti pada siklus I. Sasaran yang diamati 
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meliputi, kerja pada waktu proses penulisan cerita pendek, keseriusan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, dan sikap atau tanggapan siswa terhadap media feature. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru membagikan jurnal untuk mengetahui 

kesan, tanggapan, dan saran siswa terhadap materi, teknik maupun cara mengajar 

guru. 

3.1.2.4 Refleksi 

Peneliti merefleksi hasil evaluasi belajar siswa untuk menentukan 

kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama proses pembelajaran. Peneliti 

kemudian membandingkan hasil tes siklus II dan hasil tes siklus I. Pada siklus II 

ini, refleksi dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan media feature 

serta untuk mengetahui perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis cerita pendek melalui media feature. 

3.2     Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis cerita pendek siswa 

kelas X. Adapun sumber datanya adalah siswa kelas X-5. Kelas ini dipilih karena 

kemampuan menulis cerita pendek masih rendah atau nilai yang telah dicapai 

belum memuaskan. Penyebab kurang maksimalnya kemampuan siswa dalam 

menulis cerpen, yakni siswa masih bingung dalam mencari ide cerita serta 

menuangkan ide dalam bentuk cerita pendek. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kemampuan menulis cerita 

pendek siswa kelas X-5 harus ditingkatkan. Pada proses peningkatan tersebut 

peneliti menggunakan media feature. Media tersebut diharapkan dapat menarik 

minat dan bakat siswa dalam meningkatkan pembelajaran menulis cerita pendek. 
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3.3    Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang diungkap dalam penelitian ini adalah variabel 

keterampilan menulis cerita pendek dan variabel media feature. 

3.3.1    Variabel Keterampilan Menulis Cerita pendek 

Variabel keterampilan menulis cerita pendek adalah suatu penuturan dalam 

bentuk tulis dari serangkaian peristiwa atau tindakan sesuai urutan waktu dengan 

memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam menulis cerita pendek adalah aspek kebahasaan dan aspek 

kesastraan. Aspek kebahasaan meliputi pilihan kata, ejaan, dan tanda baca. Aspek 

kesastraan meliputi tema dan amanat, alur atau plot, latar atau setting, sudut 

pandang atau point of view, tokoh atau penokohan, dan gaya bahasa atau style. 

3.3.2   Variabel Media Feature 

Variabel media feature adalah menulis cerpen menggunakan media feature. 

Dalam pembelajaran menulis cerpen, siswa diberi tugas di dalam kelas untuk lebih 

mudah mengkondisikan dan membimbing siswa. Selanjutnya siswa diminta 

melaporkan atau mempertanggungjawabkan tugasnya dalam bentuk tulisan. 

 

3.4       Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian tindakan kelas ini berupa instrumen tes dan nontes. Instrumen tes 

digunakan untuk mengungkap data tentang kemampuan menulis cerpen siswa. 

Instrumen nontes yang terdiri atas lembar observasi, lembar jurnal, dan pedoman 

wawancara yang digunakan untuk mengungkapkan perubahan tingkah laku siswa. 
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3.4.1    Instrumen Tes 

Tes yang digunakan untuk mengetahui keterampilan menulis cerpen adalah 

tes tertulis pada siklus I dan siklus II. Siswa ditugasi menulis cerpen berbentuk 

karangan yang di dalamnya mencakup tema, tokoh dan penokohan, alur, dan latar.  

Tes ini dilakukan setelah siswa mendapatkan penjelasan dari guru 

mengenai berbagai unsur pembangun cerpen, langkah-langkah menulis cerpen, 

dan setelah siswa memahami penerapan media feature. Nilai akhir siswa menulis 

cerpen adalah skor keseluruhan dari masing-masing aspek yang dinilai. 

Tabel 1. Skor Penilaian Tes Menulis Cerpen 

No Aspek Penilaian Skor Maksimal 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tema 
Alur 
Latar 
Sudut pandang 
Tokoh dan penokohan 
Gaya bahasa 
Kepaduan unsur pembangun cerpen 

10 
20 
10 
10 
20 
10 
20 

 Jumlah 100 
 

Tabel 2. Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Cerpen 

NO. Aspek 
Penilaian 

Skala 
Nilai Indikator Skala 

Skor 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sangat 
Baik 
 

 Berpusat pada satu persoalan. 
 Terbatas dan jelas. 
 Baik dalam mendiskripsikan tema 

yang terkandung dalam cerita dan 
ditawarkan kepada pembaca.  

 Baik dalam menyajikan tema dari 
keseluruhan cerita. 

9-10 

Baik 
 

Memenuhi tiga kriteria. 6-8 

Cukup 
Baik 

Memenuhi dua kriteria. 3-5 

Kurang 
Baik 

Hanya memenuhi satu kriteria. 0-2 

Skor maksimal 10 
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2. Alur Sangat 
Baik 
 

 Masuk akal, rasional, dapat dipahami 
nalar. 

 Urutan satu peristiwa dengan 
peristiwa berikutnya yang 
membangun cerpen tidak mudah 
diduga. 

 Ada tegangan dan kejutan. 
 Pembayangan peristiwa yang akan 

terjadi. 

16-20 

Baik Memenuhi tiga kriteria. 11-15 
Cukup 
Baik 

Memenuhi dua kriteria. 6-10 

Kurang 
Baik 

Hanya memenuhi satu kriteria. 0-5 

Skor maksimal 20 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sangat 
Baik 
 

 Tepat menggambarkan tempat yang 
mendukung peristiwa.  

 Tepat menggambarkan waktu yang 
mendukung peristiwa. 

 Tepat menggambarkan suasana yang 
mendukung peristiwa. 

 Tepat menggambarkan keadaaan 
sosial pada saat terjadinya cerita. 

9-10 

Baik Memenuhi tiga kriteria. 6-8 
Cukup 
Baik 

Memenuhi dua kriteria. 3-5 

Kurang 
Baik 

Hanya memenuhi satu kriteria. 0-2 

Skor maksimal 10 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudut 
Pandang 
 
 
 
 

Sangat 
Baik 
 

 Baik dalam memberikan perasaan 
kedekatan tokoh.  

 Baik dalam menjelaskan kepada 
pembaca siapa yang dituju. 

 Baik dalam menunjukkan perasaan 
tokoh kepada pembaca. 

 Memberikan efek yang semakin 
menghidupkan cerita 

9-10 

Baik 
 

Memenuhi tiga kriteria. 6-8 

Cukup 
Baik 

Memenuhi dua kriteria. 3-5 

Kurang 
Baik 

Hanya memenuhi satu kriteria. 0-2 

Skor maksimal 10 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 

Tokoh dan 
Penokohan 
 
 
 
 
 
 

Sangat 
Baik 
 

 Terdapat tokoh utama dan tokoh 
bawahan atau sampingan. 

 Terdapat tokoh protagonis, antagonis, 
dan tritagonis. 

 Pelukisan watak tokoh tajam dan 
nyata.  

 Tokoh mampu membawa pembaca 
mengalami peristiwa dalam cerita. 

16-20 

Baik 
 

Memenuhi tiga kriteria. 11-15 

Cukup 
Baik 

Memenuhi dua kriteria. 6-10 

Kurang 
Baik 

Hanya memenuhi satu kriteria. 0-5 

Skor maksimal 20 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaya 
Bahasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sangat 
Baik 
 

 Tepat dalam memilih bahasa yang 
mengandung unsur emotif.  

 Bersifat konotatif. 
 Tepat dalam memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang diungkapkan. 
 Pilihan kata sesuai dengan situasi, 

bervariasi, dan ekspresif. 

9-10 

Baik 
 

Memenuhi tiga kriteria. 6-8 

Cukup 
Baik 

Memenuhi dua kriteria. 3-5 

Kurang 
Baik 

Hanya memenuhi satu kriteria. 0-2 

Skor maksimal 10 
7 
 
 
 
 
 

Kepaduan 
unsur-
unsur 
pembangun 
cerpen 
 
 

Sangat 
baik 

Terdapat semua unsure 16-20 

Baik Terdapat lima unsur dan saling 
berhubungan 

11-15 

Cukup 
baik

Terdapat empat unsur dan 6-10 

Kurang 
baik 

Memuat kurang dari empat unsur 0-5 

Skor maksimal 20 
Jumlah skor maksimal 100 
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Berdasarkan kirteria tabel 2 di atas, dapat diketahui siswa yang berhasil 

mencapai skala nilai sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Berikut ini skala 

nilai menulis cerita pendek (cerpen). 

Tabel 3. Daftar Skala Skor Keterampilan Menulis Cerpen 

No Aspek Penilaian Skala Skor 
SB B C K 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tema 
Alur 
Latar 
Sudut pandang 
Tokoh dan penokohan 
Gaya bahasa 
Kepaduan unsur pembangun 

10 
20 
10 
10 
20 
10 
20 

8 
15 
8 
8 
15 
8 
15 

5 
10 
5 
5 

10 
5 

10 

2 
5 
2 
2 
5 
2 
5 

 
 
Keterangan : 
SB   =  Sangat Baik 
B     =  Baik 
C     =  Cukup Baik 
K     =  Kurang Baik 
 

Tabel 4. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Cerpen 

NO Kategori Skala Skor 

1 
2 
3 
4 

Sangat 
Baik 

Cukup 
Kurang 

85 – 100 
70 - 84 
60 - 69 
0 – 59 

 

3.4.2     Instrumen  Nontes 

Instrumen nontes meliputi lembar observasi, pedoman wawancara, lembar 

jurnal, dan foto. 

3.4.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati tingkah laku dan respon 

siswa selama proses pembelajaran. Aspek yang diamati meliputi keaktifan siswa 
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dalam proses pembelajaran, keaktifan dalam mengerjakan tugas, dan juga perilaku 

yang timbul ketika pembelajaran berlangsung, baik perilaku positif maupun 

perilaku negatif. 

3.4.2.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang 

pembelajaran menulis cerita pendek. Wawancara dilakukan terhadap siswa yang 

nilainya rendah, sedang, dan tinggi. Wawancara ini untuk mengetahui minat siswa 

terhadap pembelajaran menulis cerita pendek, untuk mengetahui kesulitan yang 

dialami siswa ketika menulis cerita pendek, tanggapan mengenai pembelajaran, 

perasaan ketika menulis cerita pendek, keinginan siswa dalam pembelajaran 

menulis cerita pendek, dan saran pembelajaran menulis cerita pendek. 

3.4.2.3 Lembar Jurnal 

Jurnal digunakan untuk mendapatkan data tentang respon siswa sebagai 

subjek penelitian selama proses pembelajaran. Jurnal siswa diisi oleh siswa. 

Jumlah siswa berisi tentang kesan dan pesan siswa, siswa memberikan kesan 

positif atau negatif terhadap pembelajaran menulis cerita pendek. 

3.4.2.4 Dokumentasi Foto 

Kegiatan siswa dalam proses pembelajaran didokumentasikan dalam 

bentuk foto. Dari foto-foto yang diambil dapat mempermudah peneliti untuk 

mendeskripsikan hasil penelitiannya. Perilaku siswa pada saat proses pembelajaran 

dapat diamati. Dokumentasi foto dijadikan bukti dalam melakukan observasi. 

Peneliti dapat mengambil foto kegiatan siswa pada saat proses pembelajaran 
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berlangsung, untuk mengingat data kualitatif yang mungkin terlewatkan pada saat 

penelitian. 

 

3.5     Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes 

dan nontes. 

3.5.1     Teknik Tes 

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tes. Tes ini dilakukan 

sebanyak dua kali, yakni pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I dilakukan  tes 

menulis cerita pendek dengan media feature. Pada siklus II dilakukan tes 

mengenai menulis cerita pendek. Kekurangan yang terdapat dalam siklus I 

diperbaiki pada siklus II. Peneliti melaksanakan tes secara individu, yakni setiap 

siswa menulis cerita pendek. Evaluasi proses pembelajaran menulis cerita pendek 

ini menggunakan tes esai terbuka yaitu berupa penulisan cerita pendek . 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data dengan teknik 

tes adalah, a) siswa ditugaskan untuk menulis cerita pendek dengan media feature, 

b) meneliti dan mengolah data dari hasil penelitian, dan c) peneliti mengukur 

kemampuan menulis siswa berdasarkan hasil tes pada siklus I dan siklus II. 

Target tingkat keberhasilan siswa ditetapkan jika dapat tercapai kumulatif   

nilai rata-rata kelas yaitu 70. 

3.5.2     Teknik Nontes 

Teknik nontes terdiri atas  observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi 

foto. 
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3.5.2.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengungkap data keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Observasi oleh peneliti dibantu oleh seorang 

teman. Adapun tahap observasinya yaitu, (1) mempersiapkan lembar observasi 

yang berisi butir-butir sasaran utama tentang keaktifan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, dan keaktifan siswa 

dalam mengerjakan tes, (2) melaksanakan observasi selama proses pembelajaran 

yaitu mulai dari penjelasan guru, proses belajar mengajar sampai dengan siswa 

menulis cerita pendek, (3) mencatat hasil observasi dengan mengisi lembar 

observasi yang telah dipersiapkan. 

3.5.2.2 Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap data penyebab kesulitan 

dan hambatan dalam pembelajaran menulis cerita pendek. Wawancara dilakukan 

pada beberapa orang siswa, yaitu siswa yang mendapatkan nilai tes tertinggi, siswa 

yang mendapat nilai tes yang sedang, dan siswa yang mendapatkan nilai tes 

terendah. Hal ini berdasarkan nilai tes pada tiap siklus dan berdasarkan observasi 

selama proses pembelajaran. 

3.5.2.3 Jurnal 

Setiap akhir pembelajaran siswa menulis jurnal yang berisi pesan dan 

kesan yang mereka hadapi dalam menulis cerita pendek, serta saran mereka 

tentang pembelajaran menulis cerita pendek atau hal-hal yang ingin dikemukakan 

siswa berkaitan dengan pembelajaran menulis cerita pendek. 
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3.5.2.4 Dokumentasi foto 

Pengambilan data melalui dokumentasi foto dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, peneliti meminta bantuan teman untuk mengambil 

gambar atau dokumentasi pembelajaran melalui foto. Proses pengambilan foto 

dilakukan pada saat siswa melaksanakan proses pembelajaran yang terdiri atas (1) 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen menggunakan 

media feature; (2) kegiatan siswa saat guru memberi penjelasan materi; (3) 

kegiatan siswa saat menemukan ide dari feature; (4) kegiatan siswa saat kegiatan 

menulis cerpen; (5) kegiatan siswa saat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan 

menulis cerpen. Gambar-gambar foto yang telah terkumpul selanjutnya dilaporkan 

secara deskriptif sesuai dengan kondisi yang ada.   

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data terdiri atas  teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. 

3.6.1  Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif. Diperoleh 

dari hasil tes menulis cerita pendek menggunakan media feature dari siklus I dan 

siklus II. Nilai masing-masing siklus dihitung jumlahnya dalam satu kelas 

kemudian dihitung dalam persentase dengan rumus berikut 

 

 

Keterangan: 

 NP : Skor dalam persen 

 ∑f : Skor frekuensi (tiap-tiap interfal) 

 n : Jumlah responden 
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Hasil perhitungan masing–masing siklus kemudian diperbandingkan yaitu 

antara hasil siklus I dengan siklus II. Hasil ini akan memberikan gambaran 

mengenai persentase peningkatan ketrampilan menulis cerita pendek 

menggunakan media feature. 

3.6.2   Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif dari hasil 

nontes, yaitu observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Hasil analisis 

data observasi akan memberi gambaran siswa yang mendapat nilai kurang, apakah 

berperilaku positif atau negatif, apakah siswa yang mendapat nilai tertinggi akan 

selalu berperilaku positif. 

Data dari wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto dapat diketahui 

kesulitan apa saja yang dialami siswa dalam pembelajaran. Jurnal siswa  dan 

wawancara pada dasarnya sama, tetapi jurnal siswa merupakan jawaban tertulis 

dari seluruh siswa sedangkan wawancara adalah jawaban lisan dari beberapa 

siswa. Kedua instrumen tersebut dipakai untuk mencari kesesuaian antara 

pendapat yang didapat dari jurnal siswa dan dari hasil wawancara. Pada 

wawancara siswa cenderung selalu memberikan jawaban yang baik sesuai hati 

nurani sedangkan jurnal siswa terkadang bukan jawaban sendiri melainkan meniru 

teman. Oleh karena itu, lembar jurnal siswa dan wawancara digunakan utuk teknik 

pengambilan data. Penelitian tindakan kelas ini akan lebih memberikan gambaran 

secara nyata mengenai bagaimana kegiatan pembelajaran dan minat masing-

masing siswa apabila disertai dokumentasi foto. Dokumentasi foto berupa 
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pendeskripsian tingkah laku siswa dalam foto selama proses pembelajaran 

berlangsung dan merupakan bukti otentik dari aktivitas siswa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas pada menulis cerpen menggunakan media 

feature diperoleh dari hasil tes dan nontes. Hasil penelitian ini terdiri dari siklus I 

dan siklus II. Hasil tes tindakan pada siklus I dan siklus II berupa kompetensi 

siswa menulis cerpen dengan memanfaatkan media feature. Hasil nontes berupa 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Hasil penelitian yang berupa 

tes keterampilan menulis cerpen disajikan dalam bentuk data kuantitatif, 

sedangkan hasil penelitian nontes disajikan dalam bentuk deskripsi data kualitatif. 

Sistem penyajian data hasil tes menulis cerpen yang berupa angka ini disajika 

dalam bentuk tabel, kemudian diuraikan analisis dari laporan tabel tersebut. 

Selanjutnya data nontes dipaparkan dalam bentuk rangkaian kalimat secara 

deskriptif. Hasil penelitian siklus I diperoleh dari rata-rata menulis cerpen siswa 

menggunakan media feature. Selanjutnya hasil penelitian dan evaluasi pada tahap 

siklus I akan diperbaiki dan disempurnakan pada penelitian siklus II. 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I merupakan pemberlakuan tindakan awal penelitian pembelajaran 

menulis cerpen menggunakan media feature. Tindakan yang dilakukan pada 

siklus satu merupakan upaya untuk memecahkan masalah yang muncul pada 

prasiklus. Hasil penelitian dalam pembelajaran siklus ini merupakan hasil dari 

data tes dan nontes. Data tes diperoleh dari hasil menulis cerpen menggunakan 
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media feature. Hasil nontes diperoleh dari hasil wawancara, jurnal, observasi, dan 

dokumentasi foto. Hasil data tersebut diuraikan secara rinci pada bagian berikut 

ini. 

4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes siklus I yaitu berupa keterampilan siswa dalam menulis cerpen 

setelah dilakukan pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature. 

Kriteria penilaian pada siklus I ini meliputi 7 aspek, yaitu (1) tema dan amanat 

yang disampaikan, (2) tokoh dan penokohannya, (3) penyusunan alur, (4) latar 

yang ditampilkan, (5) diksi dan gaya bahasa, (6) sudut pandang yang digunakan, 

(7) kepaduan antarunsur pembangun cerpen. Setelah dilaksanakan tes diakhir 

pembelajaran siklus I diperoleh hasil seperti dalam tabel berikut. 

Tabel 5.  Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerpen Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup Baik 
Kurang Baik 

Sangat 
kurang 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74  
50 – 59 

0-49 
 

0 
9 
16 
2 
0 

0 
705 
1084 
110 

0 

0 
33,33 
59,26 
7,41 

0 

Jumlah 
nilai 

F 
 

1899 
27 

Jumlah 27 1899 100 70,33 
(cukup 
baik) 

 

Tabel di atas menunjukkan tingkat keterampilan menulis cerpen  dengan 

media feature pada siklus I. Rata-rata skor pada siklus I mengalami peningkatan 

dibandingkan rata-rata skor pada prasiklus. Berdasarkan tabel tersebut diketahui 

bahwa jumlah nilai 1899 dengan rata-rata kelas 70,33 yang termasuk dalam 

kategori cukup baik dan belum mencapai target KKM. Sembilan siswa atau 
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sebesar 33,33% masuk ke dalam kategori baik. Enam belas siswa atau sebesar 

59,26% tergolong dalam kategori cukup baik, sisanya 7,41% siswa atau sejumlah 

dua siswa masih dalam kategori kurang baik. 

Berdasarkan hasil tes tersebut diketahui pula bahwa kemampuan siswa 

dalam menulis cerpen masih banyak yang belum mencapai KKM. Hanya empat 

belas siswa yang dinyatakan  tuntas karena nilainya berada di atas KKM, yaitu di 

atas 70. Penilaian keterampilan menulis cerpen menggunakan media feature 

tersebut didasarkan pada perolehan nilai masing-masing aspek penilaian, yaitu (1) 

kesesuaian tema cerpen dengan tema feature, (2) penceritaan alur, (3) pemilihan 

latar, (4) penggunaan sudut pandang, (5) penggunaan gaya bahasa, (6) tokoh dan 

penokohan, dan (7) kepaduan unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Berikut ini 

hasil penilaian masing-masing aspek tersebut. 

4.1.1.1.1 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Kesesuaian Tema Cerpen Dengan      

Tema Feature 

Aspek penilaian yang pertama yaitu kesesuaian tema cerpen dengan tema 

feature. Adapun yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam menentukan tema 

feature dan menuliskannya dalam bentuk cerpen. Hasil tes pada aspek penilaian 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Kesesuaian Tema Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

9-10 
6-8 
3-5 
0-2 

0 
12 
15 
0 

0 
108 
113 
0 

0 
44,44 
55,56 

0 

Jumlah nilai 
F 

221 = 8,18 
      27 

Jumlah 27 221 100  
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Berdasarkan hasil pada tabel di atas nilai rata-rata kelas pada aspek 

kesesuaian tema cerpen dengan tema feature mencapai 8,18 dan termasuk dalam 

kategori baik. Sebanyak 12 siswa atau sebesar 44,44% mencapai kategori baik, 

sedangkan sisanya 55,56% atau sebanyak lima belas siswa masih dalam kategori 

cukup. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa sudah dapat menentukan tema feature dan menuliskannya 

dalam cerpen.  

4.1.1.1.2 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penceritaan Alur 

Aspek penilaian yang kedua berdasarkan penceritaan alur. Penilaian ini 

difokuskan pada rangkaian peristiwa yang disusun secara logis berdasarkan 

kerangka cerita yang telah dibuat dari feature yang telah dibaca siswa. Hasil tes 

pada aspek alur dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 7. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penceritaan Alur Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

16-20 
11-15 
6-10 
0-5 

 

4 
21 
2 
0 

64 
271 
17 
0 

14,81 
77,78 
7,41 

0 

Jumlah nilai 
F 

352 = 13,04 
      27 

 
Jumlah 27 352 100  

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa skor rata-rata kelas pada 

kelompok penilaian alur sebesar 13,04 termasuk kategori baik. Sebanyak 4 atau 

14,81% siswa berhasil meraih kategori sangat baik dan 21 siswa atau sejumlah 

77,78% masih berada dalam kategori baik. Dengan demikian, dapat diperoleh 

simpulan bahwa siswa sudah dapat memahami rangkaian peristiwa yang terdapat 
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dalam feature dan menuliskannya dalam bentuk cerpen. Hal ini dikarenakan hasil 

tes menulis cerpen siswa pada aspek penceritaan alur sudah dalam kategori baik. 

4.1.1.1.3 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Pemilihan Latar 

Aspek pendeskripsian latar difokuskan pada ketepatan siswa dalam 

mendeskripsikan latar yang sesuai dengan situasi yang digambarkan. Hasil tes 

pada aspek pemilihan latar terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 8. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Pemilihan Latar Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

9-10 
6-8 
3-5 
0-2 

3 
23 
1 
0 

27 
169 
5 
0 

1,11 
85,19 
3,70 

 

Jumlah nilai 
F 

201 = 7,44 
       27 

 
Jumlah 27 201 100  

Pada tabel ditunjukkan bahwa skor rata-rata kelas pada aspek pemilihan 

latar mencapai 7,44 dan sudah dalam kategori baik. Sebanyak 3 siswa atau sebesar 

1,11% berhasil mencapai kategori sangat baik, sedangkan sebanyak 85,19% atau 

sejumlah 23 siswa masuk kategori baik. Sisanya satu siswa masih berada dalam 

kategori cukup. 

4.1.1.1.4 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penggunaan Sudut Pandang 

Penilaian aspek sudut pandang difokuskan pada penggunaan sudut 

pandang yang dipakai oleh siswa serta penjelasan perasaan tokoh kepada pembaca 

dalam cerpen yang ditulis. Hasil tes aspek penggunaan sudut pandang dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

 



59 
 

 
 

Tabel 9 . Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penggunaan  

Sudut Pandang Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

9-10 
6-8 
3-5 
0-2 

2 
24 
1 
0 

18 
174 
4 
0 

7,41 
88,89 
3,70 

 

Jumlah nilai 
F 

     196 = 7,26 
        27 

Jumlah 27 196 100  
 

Sesuai dengan tabel di atas, skor rata2 tes menulis cerpen aspek 

penggunaan sudut pandang mencapai 7,26. Hasil tersebut termasuk dalam 

kategori baik. Dari tabel tersebut dapat dilihat siswa yang mencapai kategori 

sangat baik sejumlah 2 siswa atau sebesar 7,41%. Kategori baik 24 siswa atau 

sebesar 88,89%, sedangkan sisanya sebesar 3,70% atau sejumlah 1 siswa berada 

dalam kategori cukup dan tidak ada yang masuk kategori kurang.  

4.1.1.1.5 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Tokoh dan Penokohan 

Aspek yang dinilai selanjutnya adalah aspek berdasarkan tokoh dan 

penokohan. Tokoh dan penokohan diperlukan supaya cerita terkesan hidup dalam 

imajinasi pembaca, oleh karena itu aspek ini merupakan aspek yang sangat 

penting dalam cerpen. Hasil penilaian tes aspek tokoh dan penokohan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 10. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Tokoh dan Penokohan Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

16-20 
11-15 
6-10 
0-5 

7 
18 
2 
0 

115 
233 
20 
0 

25,92 
66,67 
7,41 

0 

Jumlah nilai 
F 

368 = 13,63 
    27 

 
Jumlah 27 368 100  

 

Berdasarkan hasil tes di atas, rata-rata skor siswa pada aspek penggunaan 

gaya bahasa sebesar 13,36 atau termasuk dalam kategori baik. Sebanyak 7 siswa 

atau sebesar 6,25% berhasil mencapai kategori sangat baik, sedangkan sebesar 

66,67% atau sejumlah 18 siswa berada pada kategori baik. Selebihnya, 2 orang 

siswa berada dalam kategori cukup.  

4.1.1.1.6 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Diksi dan Gaya Bahasa 

Penilaian aspek diksi dan gaya bahasa difokuskan pada ketepatan 

penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi dalam cerpen. Hasil 

tes aspek diksi dan gaya bahasa pada cerpen yang ditulis siswa dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 11. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Diksi dan Gaya Bahasa Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

9-10 
6-8 
3-5 
0-2 

 

0 
24 
3 
0 

0 
174 
14 
0 

0 
88,89 
11,11 

0 

Jumlah nilai 
F 

188 = 6,96 
       27 

Jumlah 27 188 100  
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Berdasarkan hasil tes di atas nilai rata-rata kategori diksi dan gaya bahasa 

masuk dalam kategori baik. Sebanyak 24 siswa atau sebesar 88,89% mencapai 

kategori baik dan 3 sisanya atau sebesar 11,11% telah mencapai kategori cukup.  

4.1.1.1.7 Hasil Tes Aspek Kepaduan Unsur-Unsur dalam Cerpen 

Penilaian aspek kepaduan unsur dalam cerpen difokuskan pada kesesuaian 

atau kepaduan antar unsur yang membangun sebuah cerita dalam cerpen. Hasil 

penilaian kepaduan unsur dalam cerpen dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Kepaduan Unsur-Unsur Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

16-20 
11-15 
6-10 
0-5 

 

6 
20 
1 
0 

102 
262 
9 
0 

22,22 
74,08 
3,70 

0 

Jumlah nilai 
F 

373 = 13,81 
      27 

Jumlah 27 373 100  
 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebesar 6 siswa atau 22,22% siswa 

berada dalam kategori sangat baik. Dua puluh siswa atau 74,08% berada dalam 

kategori baik dan hanya 1 siswa saja atau sebesar 3,70% yang masuk dalam 

kategori cukup pada aspek kepaduan unsur. Nilai rata-rata kelas pada aspek ini 

sebesar 13,81 dan masuk dalam kategori baik.  

4.1.1.2 Hasil Nontes Siklus I 

Pada siklus I hasil data nontes didapatkan dari hasil observasi, wawancara, 

jurnal, dan dokumentasi foto. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui perilaku siswa selama pembelajaran menulis cerpen menggunakan 

media feature. 
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4.1.1.2.1 Hasil Observasi Siklus I  

Pada siklus I ini observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung, baik pada pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Observasi  

digunakan untuk mengamati perilaku positif dan negatif siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran menulis cerpen dengan media feature. Perilaku positif 

meliputi (1) memperhatikan materi pelajaran, (2) keantusiasan siswa dalam 

menerapkan media feature, (3) keaktifan siswa di kelas, dan (4) siswa 

bersemangat dalam menulis cerpen. Perilaku negatif meliputi (1) siswa berbicara 

sendiri (2) siswa mengganggu temannya, (3) siswa terganggu lingkungan, (4) 

siswa tidak bersemangat dalam mengerjakan tes. Data yang diperoleh pada saat 

pengamatan kemudian dideskripsikan dalam paparan berikut ini.  

Dalam siklus I ini seluruh perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung terdeskripsi melalui observasi. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, tidak semua siswa mengikutinya dengan baik. Ada beberapa siswa 

yang berbicara atau mengobrol sendiri dengan siswa lain, sehingga membuat 

suasana kelas menjadi ramai dan mengganggu siswa yang sedang memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, antusias siswa dalam 

kegiatan pembelajaran termasuk dalam kategori cukup. Siswa cukup antusias 

dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen. Hal ini  ditunjukkan oleh kesiapan 

siswa sebelum kegiatan pembelajaran menulis cerpen dimulai, siswa 

mempersiapkan buku mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan tertib. 
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Siswa masih kelihatan malu dan ragu saat akan bertanya serta masih kelihatan 

malas menulis. 

Perhatian siswa sudah cukup baik, banyak yang memperhatikan dengan 

cermat apa yang dijelaskan oleh guru. Ada juga yang berbisik-bisik dengan teman 

sebangku seperti ingin bertanya tetapi masih kelihatan ragu. Secara umum mereka 

kelihatan antusias karena masih belum terbiasa dan penasaran dengan media yang 

baru pernah mereka jumpai. 

1) Pertemuan  Pertama  

Siswa yang memperhatikan pelajaran pada pertemuan pertama sudah 

cukup banyak, lebih dari separuh siswa memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan guru. Pada pertemuan pertama ini ada beberapa siswa yang  belum 

memperhatikan penjelasan guru. Beberapa siswa lebih suka berbicara sendiri atau 

melamun pada saat pembelajaran berlangsung. Hampir seluruh siswa juga antusias 

ketika mengikuti pembelajaran menulis cerpen dengan media feature. Namun, 

masih ada beberapa siswa yang belum tertarik dengan penggunaan media feature 

dalam menulis cerpen. Keaktifan siswa di kelas pada pertemuan pertama siklus I 

belum begitu baik. Hanya dua siswa saja yang aktif bertanya dalam pembelajaran. 

Pada saat guru membagikan feature untuk dianalisis terlebih dahulu dan dibuat 

cerpen, sebagian besar siswa cukup antusias dalam mengerjakan perintah dari 

guru. Sebagian besar siswa mengatakan mereka penasaran dengan feature.  

Selain sikap positif, beberapa siswa juga masih menunjukkan sikap 

negatif. Hal tersebut terlihat dari perilaku siswa yang berbicara sendiri atau 

dengan temannya pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa tersebut beberapa 
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kali mengajak temannya berbicara dan membuat lelucon yang mengakibatkan 

kelas menjadi gaduh.    

Perilaku negatif yang lain terlihat dari beberapa siswa yang tidak atau 

kurang bersemangat dalam mengerjakan tes. Siswa-siswa tersebut beberapa kali 

melamun pada saat mengerjakan perintah dari guru. 

2) Pertemuan Kedua 

Pada peretemuan kedua lebih dari 80% siswa sudah memperhatikan 

pelajaran dengan baik. Namun masih ada beberapa siswa yang kurang serius 

dalam memperhatikan penjelasan guru. Siswa tersebut terlihat asyik mengganggu 

teman yang sedang memperhatikan penjelasan guru. Siswa tersebut baru mau 

memperhatikan materi pelajaran ketika didekati guru.  

Beberapa siswa sudah berani aktif dalam pembelajaran tanpa ditunjuk oleh 

guru. Mereka aktif bertanya seputar pembelajaran yang belum dipahami dan 

mereka pun terlihat serius pada saat menulis cerpen menggunakan media feature. 

4.1.1.2.2 Jurnal Siswa 

 Jurnal siswa adalah catatan siswa mengenai kesan dan respon siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Jurnal siswa dibagikan pada akhir pembelajaran 

menulis cerpen menggunakan media feature. Jurnal diisi secara individu oleh 

siswa.  Jurnal yang ditulis  oleh siswa dalam penelitian ini meliputi empat  hal, 

yaitu: (1) kesan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen dengan 

media feature, (2) kesulitan yang dihadapi selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen dengan media feature,  (3) kesan dan saran siswa terhadap 
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pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature. Setelah dilakukan 

pendataan, hasil jurnal siswa tersebut kemudian dideskripsikan sebagai berikut.  

 Pertama adalah kesan siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature. Hampir seluruh siswa menyatakan bahwa 

pembelajarannya menyenangkan dan membuat mereka lebih mudah untuk 

memunculkan ide menulis cerpen lewat media feature. Saran dari siswa adalah 

lebih ditingkatkan lagi mengenai media untuk menulis cerpen dan selalu semangat 

dalam mengajar.   

 Kedua, yaitu tentang kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature. Hampir seluruh siswa 

mengungkapkan bahwa mereka kesulitan dalam menyusun kerangka cerita karena 

alur yang terdapat dalam feature tidak selalu berupa alur maju.  

 Terakhir, yaitu saran siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen.  Saran 

dari siswa adalah lebih ditingkatkan lagi mengenai media untuk menulis cerpen 

dan selalu semangat dalam mengajar.  

 Sebagian besar siswa berminat mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature. Siswa tersebut mengungkapkan mereka berminat 

mengikuti pembelajaran karena merasakan suasana baru dalam proses 

pembelajaran. Beberapa siswa masih ada yang kurang berminat dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature karena tidak menyukai 

feature dan lebih memilih novel. Hal ini diungkapkan oleh salah satu siswa yang 

berpendapat bahwa dirinya lebih suka membaca cerita novel.  
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 Mengenai cara guru menyampaikan materi. Sebagian besar siswa 

mengemukakan bahwa cara guru (peneliti) mengajar cukup baik dan 

menyenangkan. Menurut para siswa, guru telah menyampaikan dengan baik 

materi yang berhubungan dengan cerpen. Guru juga bersedia membantu 

membimbing siswa yang kesulitan dalam menulis cerpen. Selain itu, guru 

bersikap dekat kepada siswa seperti teman sendiri memiliki nilai lebih di mata 

siswa karena pembelajaran terasa menyenangkan dan siswa tidak ragu-ragu atau 

sungkan untuk menanyakan hal yang belum dimengerti dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa sebagian besar siswa merasa 

senang dan berminat dengan pembelajaran menulis cerpen menggunakan media 

feature, namun masih ada beberapa siswa yang kurang berminat. Oleh karena itu, 

kekurangan-kekurangan yang terjadi tersebut perlu diperbaiki pada pembelajaran 

siklus II yang akan datang. 

4.1.1.2.3 Wawancara 

Wawancara pada siklus I dilakukan peneliti selesai mengoreksi hasil tes 

siklus I. Sasaran wawancara ditujukan kepada tiga siswa, yaitu satu siswa dengan 

nilai tertinggi (R10), satu siswa dengan nilai sedang (R11), satu siswa dengan 

nilai terendah dan pasif pada saat pembelajaran (R05). Wawancara ini dilakukan 

untuk mengetahui tanggapan atau sikap siswa terhadap proses pembelajaran 

menulis cerpen menggunakan media feature. Pertanyaan yang diajukan pada 

wawancara siklus I ini meliputi (1) minat dan perasaan siswa terhadap 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature; (2) penjelasan guru 

mengenai pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature; (3) 



67 
 

 
 

ketertarikan siswa terhadap media feature; (4) adakah kesulitan siswa ketika 

menggunakan media feature; dan (5) saran siswa mengenai pembelajaran menulis 

cerpen menggunakan media feature. 

Pertanyaan pertama, berdasarkan hasil wawancara tersebut dua siswa, 

yakni R10 dan R11 merasa senang dan berminat dalam mengikuti pembelajaran 

ini, sebab menurut keduanya media feature lebih memudahkan mereka dalam 

menentukan tema cerpen. Seperti yang diungkapkan R10, “ Senang Mas, soalnya 

lebih gampang bikin ceritanya, jalan ceritanya juga nggak usah mikir lagi tinggal 

dirubah sesuai keninginan kita”.  Sedikit berbeda dengan pendapat R05, siswa 

yang mendapat nilai terendah ini merasa kurang berminat dalam mengikuti 

pembelajaran sebab ia kesulitan untuk memahami isi cerita dalam feature. Berikut 

ini kutipan pendapatnya, “ Bingung Mas, temane cinta saya kurang suka” begitu 

pendapatnya.  

Pertanyaan kedua, mengenai cara guru menyampaikan materi, menurut 

R10, R11 dan R05 berpendapat bahwa guru (peneliti) mengajar dengan cukup 

baik, penjelasannya mudah dipahami, dan menyenangkan, sehingga siswa tidak 

bosan. Hal ini sebagaimana yang diungkiapkan oleh R10, “Mengajarnya lumayan 

enak, penjelasannya juga gampang dimengerti, seru, jadi santai. Seperti teman 

sendiri”.  

Selanjutnya mengenai ketertarikan siswa terhadap media feature. Sebagian 

besar siswa merasa tertarik dengan penggunaan media feature, karena dengan 

media feature siswa merasa lebih mudah dalam menentukan unsur-unsur intrinsik 

dalam cerpen dan menuliskannya menjadi satu kesatuan yang utuh. Satu siswa, 
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yakni R05 kurang sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya penggunaan media 

feature justru membingungkan. 

Mengenai kesulitan yang dihadapi pada saat pembelajaran, ketiga siswa 

tersebut mengatakan kesulitan dalam membuat kerangka karangan dan 

melukiskan tokoh dalam feature, sebab mereka belum terbiasa membuat kerangka 

karangan. 

Pertanyaan terakhir adalah tentang saran siswa untuk pembelajaran 

selanjutnya. Siswa menyarankan agar feature yang dipakai bukan hanya feature 

untuk anak perempuan saja.  “Saran saya, feature jangan cuma cerita cewek aja 

Mas, yang cerita cowok juga ada,” tutur R05, sedangkan siswa yang lain hanya 

menyarankan untuk tetap semangat mengajar. 

Untuk R05 peneliti memberikan pertanyaan tambahan, yakni mengapa 

siswa  tersebut terlihat pasif dalam mengikuti pembelajaran. Ketika hal tersebut 

ditanyakan, R05 hanya memberi jawaban singkat. “Males aja Mas ngikuti 

pelajaran, enak kosong,” jawab R05, sehingga peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa tidak hanya pada pelajaran Bahasa Indonesia saja siswa 

tersebut menunjukkan ketidaktertarikannya.  

4.1.1.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto juga digunakan sebagai bukti nyata telah 

dilaksanakannya penelitian menulis cerpen. Pada siklus I ini gambar yang 

diambil, yaitu (1) kegiatan siswa pada saat guru menyampaikan pelajaran, (2) 

kegiatan siswa pada saat membaca feature, dan (3) kegiatan siswa pada saat 
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menulis cerpen dengan media feature melalui bimbingan guru. Berikut ini adalah 

gambar dan penjelasan masing-masing kegiatan tersebut.  

  

 

 

 

                     (a)              (b)   

Gambar 1 Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru 

Gambar 1 adalah kegiatan yang menunjukkan guru sedang menjelaskan 

materi pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature. Pada kegiatan 

ini guru menjelaskan tentang cerpen dan unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. 

Berdasarkan gambar di atas terlihat kondisi kelas dan siswa pada saat guru sedang 

menjelaskan materi yang diajarkan. 

Pada gambar (a) terlihat siswa sedang memperhatikan penjelasan guru, 

tetapi ada beberapa siswa kurang begitu memperhatikan penjelasan guru pada 

awal pembelajaran. Gambar ini diambil pada pertemuan pertama siklus I. Siswa 

yang berada paling depan justru melihat temannya. Hal ini dikarenakan temannya 

berbicara dan melontarkan perkataan-perkataan lucu yang membuat mereka 

tertawa, sehingga tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan pada 

gambar (b) yang diambil pada pertemuan kedua siklus I terlihat siswa mulai 

memperhatikan pembelajaran. Siswa menunjukkan minatnya dalam pembelajaran 

menulis cerpen menggunakan media feature. Para siswa mulai antusias pada saat 
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guru menjelaskan kembali bagaimana cara menulis cerpen dengan 

mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat pada pertemuan pertama.  

Berikut ini merupakan gambar dan penjelasan pada saat siswa membaca 

feature yang dibagikan guru. 

 

 

 

 

          (a)                       (b) 

Gambar 2 Siswa Membaca Feature Sambil Membuat Kerangka Cerpen 

Pada gambar 2 menunjukkan kegiatan siswa pada saat membaca feature. 

Pada tahap ini guru membagikan feature kepada siswa untuk dipahami. Siswa 

terlihat antusias pada saat feature tersebut dibagikan karena mereka masih merasa 

asing dengan feature. 

Gambar (a) memperlihatkan kondisi kelas dan siswa pada saat membaca 

feature. Siswa terlihat serius dalam memahami cerita yang terdapat pada feature 

sambil menyusun kerangka cerpen yang akan dibuat, sedangkan guru berkeliling 

kelas untuk melihat apakah siswa ada yang mengalami kesulitan dalam membaca 

feature. Pada tahap ini siswa memahami cerita feature kemudian menuliskannya 

dalam bentuk kerangka karangan terlebih dahulu. Gambar (b) memperlihatkan 

para siswa sedang membaca feature, bahkan ada yang beriskusi dengan teman 

sebelah tentang cerita feature yang akan dibuat cerpen. 
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4.1.1.2.5 Refleksi 

Refleksi merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam pembelajaran ini. 

Berdasarkan penelitian pada siklus I dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh 

siswa pada siklus I belum memuaskan baik dari segi tes maupun nontes. Dari hasil 

tes menulis cerita pendek diperoleh hasil nilai siswa sudah cukup bagus, namun 

hasilnya masih dalam kategori cukup, yakni hanya mencapai rata-rata 70,33. 

Hasil refleksi pada penelitian siklus I menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa kelemahan yang perlu dibenahi pada siklus II. Beberapa kelemahan 

tersebut adalah: (1) siswa masih kesulitan dalam membuat kerangka karangan dari 

feature. Hal ini disebabkan siswa belum terbiasa untuk menulis kerangka 

karangan. Siswa lebih terbiasa untuk langsung menulis cerpen daripada membuat 

kerangka terlebih dahulu, (2) dari hasil tes siswa masih kurang dalam unsur alur, 

latar yang belum begitu jelas ditampilkan dalam cerpen, serta tokoh dan 

penokohan yang karakternya kurang nampak pada cerpen. Beberapa kelemahan 

tersebut membuat peneliti harus berusaha membenahi kualitas pembelajaran pada 

siklus II, sehingga hasil yang diperoleh siswa lebih maksimal dan dapat mencapai 

kriteria yang telah ditetapkan.  

Hal-hal yang akan peneliti lakukan pada siklus II masih sama seperti pada 

siklus I, siswa tetap akan membuat kerangka karangan dari media feature untuk 

membiasakan siswa menulis kerangka cerita sebelum menulis cerpen. Beberapa 

langkah yang akan peneliti lakukan pada siklus II untuk mengatasi masalah yang 

muncul pada siklus I diantaranya (1) menyuruh siswa manuliskan peristiwa-

peristiwa penting yang terdapat dalam feature yang mereka baca untuk 



72 
 

 
 

mempermudah siswa dalam membuat kerangka cerpen, (2) peneliti memberikan 

kebebasan pada siswa untuk mengembangkan semua unsur sesuai imajinasi siswa 

kecuali unsur tema serta memberikan penjelasan lebih intensif pada unsur alur, 

latar, tokoh dan penokohan untuk meningkatkan hasil ketiga unsur tersebut.  

Pada siklus II siswa diminta membuat cerpen dari feature yang berbeda 

tetapi temanya sama. Diharapkan siswa lebih tertarik dengan cerita feature yang 

baru sehingga siswa akan lebih bersemangat dalam menulis cerpen dan dapat 

dengan lebih mudah memahami cerita dalam feature. Peneliti mengaharapkan 

langkah tersebut dapat meningkatkan hasil pembelajaran menulis cerpen pada 

siswa. 

Dibandingkan pada pertemuan pertama siklus I, perilaku siswa berubah 

menjadi lebih baik pada pertemuan kedua siklus I. Pada pertemuan pertama siklus 

I masih banyak siswa yang melakukan tindakan negatif yaitu (1) berbicara dengan 

teman sebangku, (2) mengganggu siswa lainnya pada saat pembelajaran 

berlangsung, sehingga pemahaman pada pembelajaran pun kurang. Beberapa 

langkah yang akan peneliti lakukan pada siklus II untuk mengatasi perilaku 

negatif siswa diantaranya (1) memperbolehkan siswa berdiskusi dengan teman 

sebangku untuk saling bertukar pikiran, (2) meningkatkan komunikasi antara 

peneliti dengan siswa, sehingga siswa merasa senang mengikuti pembelajaran dan 

tidak mengganggu teman lain pada saat pembelajaran. Pada siklus I pertemuan 

kedua siswa sudah mulai menunjukkan minatnya pada media feature, sehingga 

siswa tampak antusias dalam mengerjakan cerpen dengan media feature tersebut. 
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Hal ini tentunya masih dapat ditingkatkan lagi pada pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature siklus II. 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus II ini merupakan perbaikan dan pemecahan masalah yang dihadapi 

pada siklus I. Tindakan siklus II dilakukan dengan rencana dan persiapan yang 

lebih matang sebelum proses pembelajaran berlangsung. Hasil pembelajaran 

menulis cerpen menggunakan media feature pada siklus II terdiri dari data tes dan 

data nontes yang meliputi perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Hasil kedua data tersebut diuraikan secara rinci pada bagian berikut 

ini. 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes siklus II berupa keterampilan siswa dalam menulis cerpen setelah 

dilakukan pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature. Setelah 

dilaksanakan tes diakhir pembelajaran siklus II diperoleh hasil seperti dalam tabel 

berikut. 

Tabel 13.  Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerpen Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

Sangat kurang 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74  
50 – 59 
0 – 49 

4 
19 
3 
1 
0 

349 
1521 
211 
58 
0 

14,82 
70,37 
11,11 
3,70 

0 

Jumlah nilai 
F 
 

2139 
27 

Jumlah 27 2139 100 79,22 
(baik) 
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Tabel di atas menunjukkan tingkat keterampilan menulis cerpen  dengan 

media feature pada siklus II. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai 

rata-rata kelas mencapai 79,22 yang termasuk dalam kategori baik. Empat siswa 

atau sebesar 14,82% masuk ke dalam kategori sangat baik. Sembilan belas orang 

siswa telah masuk dalam kategori baik, tiga orang siswa masuk kategori cukup, 

dan satu orang masih masuk kategori kurang.  

Jika dibandingkan dengan perolehan nilai pada siklus I, nilai pada siklus II 

ini mengalami peningkatan 8,89 poin atau sebesar 12,64%, yaitu dari 70,33 pada 

siklus I menjadi 79,22 pada siklus II. Peningkatan hasil tes ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal ialah 

penggunaan media feature yang telah dipahami oleh para siswa dibandingkan 

pada siklus I. Faktor internalnya adalah kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang semakin membaik pula.  

Penilaian keterampilan menulis cerpen menggunakan media feature 

tersebut didasarkan pada perolehan nilai masing-masing aspek penilaian. Aspek 

penilaian yang digunakan pada siklus II sama seperti aspek penilaian yang 

digunakan pada siklus I, yaitu (1) kesesuaian tema cerpen dengan tema feature, 

(2) penceritaan alur, (3) pemilihan latar, (4) penggunaan sudut pandang, (5) tokoh 

dan penokohan, (6) penggunaan gaya bahasa, dan (7) kepaduan unsur-unsur 

pembangun dalam cerpen. Berikut ini hasil penilaian masing-masing aspek pada 

siklus II. 
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4.1.2.1.1 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Kesesuaian Tema Cerpen Dengan 

Tema Feature 

Aspek penilaian yang pertama yaitu kesesuaian tema cerpen dengan tema 

feature. Adapun yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam menentukan tema 

feature dan menuliskannya dalam bentuk cerpen. Hasil tes pada aspek penilaian 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 14. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Kesesuaian Tema Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

9-10 
6-8 
3-5 
0-2 

21 
6 
0 
0 

189 
46 
0 
0 

77,78 
22,22 

0 
0 

Jumlah nilai 
F 

235 = 8,70 
      27 

Jumlah 27 235 100  
 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, nilai rata-rata kelas pada aspek 

kesesuaian tema cerpen dengan tema feature mencapai 8,70 dan termasuk dalam 

kategori baik. Dua puluh satu siswa atau sebesar 77,78% telah berhasil mencapai 

kategori sangat baik. Untuk kategori baik diperoleh 6 siswa lainnya atau 22,22%. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa sudah 

dapat menentukan tema feature dan menuliskannya dalam cerpen.  

4.1.2.1.2 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penceritaan Alur 

Aspek penilaian yang kedua berdasarkan penceritaan alur. Penilaian ini 

difokuskan pada rangkaian peristiwa yang disusun secara logis berdasarkan 

kerangka cerita yang telah dibuat. Hasil tes pada aspek alur dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 15. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penceritaan Alur Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

16-20 
11-15 
6-10 
0-5 

 

13 
13 
1 
0 

229 
174 
80 
0 

48,15 
48,15 
3,70 

0 

Jumlah nilai 
F 

403 = 14,93 
    27 

 
Jumlah 27 403 100  

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa skor rata-rata kelas pada 

kelompok penilaian alur mencapai 14,93. Sebanyak 1 atau 3,70% siswa berada 

dalam kategori cukup, 13 siswa atau sejumlah 48,15% telah mencapai kategori 

baik, dan 13 orang sisanya berhasil mencapai kategori sangat baik. Dengan 

demikian, dapat diperoleh simpulan bahwa siswa semakin memahami rangkaian 

peristiwa cerita dan dapat menuliskannya dalam bentuk cerpen. Hal ini 

dikarenakan hasil tes menulis cerpen siswa pada aspek penceritaan alur meningkat 

bila dibandingkan dengan siklus I yang nilai rata-rata kelasnya hanya sebesar 

13,04. 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Pemilihan Latar 

Penilaian yang selanjutnya berdasarkan pada aspek pemilihan latar. Hasil 

tes pada aspek pemilihan latar terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 16. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Pemilihan Latar Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

9-10 
6-8 
3-5 
0-2 

24 
3 
0 
0 

216 
22 
0 
0 

88,89 
11,11 

0 
0 

Jumlah nilai 
F 

238 = 8,81 
     27 

 
Jumlah 27 238 100  
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Pada tabel ditunjukkan bahwa skor rata-rata kelas pada aspek pemilihan 

latar mencapai 8,81. Sebanyak 3 siswa atau sebesar 11,11% mencapai kategori 

baik, sedangkan sebanyak 88,89% atau sejumlah 24 siswa berhasil mencapai 

kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tes tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa telah memahami latar dalam cerita dan dapat 

mendeskripsikannya dalam cerpen yang dibuat. 

4.1.2.1.4 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penggunaan Sudut Pandang 

Penilaian aspek sudut pandang difokuskan pada penggunaan sudut 

pandang yang dipakai oleh siswa dalam cerpen yang ditulis. Hasil tes aspek 

penggunaan sudut pandang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 17. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penggunaan  

Sudut Pandang Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

9-10 
6-8 
3-5 
0-2 

20 
7 
0 
0 

180 
54 
0 
0 

74,07 
25,93 

0 
0 

Jumlah nilai 
F 

     234 = 8,67 
       27 

Jumlah 27 234 100  
 

Sesuai dengan tabel di atas, hasil tes menulis cerpen aspek penggunaan 

sudut pandang Sebanyak 7 siswa atau sebesar 25,93% mencapai kategori baik, 

sedangkan sebanyak 74,07% atau sejumlah 20 siswa berhasil mencapai kategori 

sangat baik dan seorang siswa masih berada pada kategori cukup. Sebagian besar 

siswa menempatkan diri sebagai orang ketiga serba tahu. Posisi mereka sebagai 

seorang penulis dalam cerpen telah mereka ungkapkan dengan baik. Jadi, dapat 
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disimpulkan bahwa siswa telah memahami dengan baik penggunaan sudut 

pandang dalam cerpen. 

4.1.2.1.5 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Tokoh dan Penokohan 

Aspek yang dinilai selanjutnya adalah aspek berdasarkan tokoh dan 

penokohan. Tokoh dan penokohan diperlukan supaya cerita terkesan hidup dalam 

imajinasi pembaca, oleh karena itu aspek ini merupakan aspek yang sangat 

penting dalam cerpen. Hasil penilaian tes aspek tokoh dan penokohan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 18. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Tokoh dan Penokohan Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

16-20 
11-15 
6-10 
0-5 

23 
4 
0 
0 

390 
53 
0 
0 

85,19 
14,81 

0 
0 

Jumlah nilai 
F 

443 = 16,41 
    27 

 
Jumlah 27 443 100  

 

Berdasarkan hasil tes di atas, sebanyak 4 siswa atau sebesar 14,81% telah 

mencapai kategori baik, 23 orang siswa atau sebesar 85,19% berhasil mencapai 

kategori sangat baik. Rata-rata kelas yang diperoleh siswa pada aspek ini sebesar 

16,41. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa telah dapat 

mendeskripsikan tokoh serta wataknya dalam cerpen yang ditulis.  

4.1.2.1.6 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Diksi dan Gaya Bahasa 

Gaya bahasa adalah pemakaian bahasa seseorang pada karya yang 

ditulisnya. Hasil tes aspek penggunaan gaya bahasa pada cerpen yang ditulis 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 19. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Diksi dan Gaya Bahasa Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

9-10 
6-8 
3-5 
0-2 

 

7 
20 
0 
0 

63 
147 
0 
0 

25,93 
74,07 

Jumlah nilai 
F 

210 = 7,78 
     27 

Jumlah 27 210 100  
 

Berdasarkan hasil tes di atas, rata-rata skor siswa pada aspek penggunaan 

gaya bahasa sebesar 7,78. Dua puluh siswa atau sebesar 74,07% berada dalam 

kategori baik, sedangkan sisanya sebanyak 7 siswa atau sebesar 25,93% berada 

pada kategori sangat baik. Dari hasil tersebut dapat diperoleh simpulan bahwa 

tiap-tiap siswa telah memahami yang dimaksud dengan gaya bahasa dan 

menerapkannya dalam cerpen yang mereka tulis. 

4.1.2.1.7 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Kepaduan Unsur-Unsur dalam 

Cerpen 

Penilaian aspek kepaduan unsur dalam cerpen difokuskan pada kesesuaian 

atau kepaduan antar unsur yang membangun sebuah cerita dalam cerpen. Hasil 

penilaian kepaduan unsur dalam cerpen dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 20. Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Kepaduan Unsur-Unsur Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

F Jumlah 
Nilai 

% Rata-rata 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

16-20 
11-15 
6-10 
0-5 

 

12 
12 
3 
0 

202 
152 
22 
0 

44,44 
44,44 
11,11 

Jumlah nilai 
F 

376 = 13,93 
    27 

Jumlah 27 376 100  
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebesar 12 siswa atau 44,44% siswa 

telah mencapai kategori baik. Dua belas siswa sudah berhasil mendapat kategori 

sangat baik pada aspek kepaduan unsur, dan 3 siswa lainnya berada dalam 

kategori cukup.  Dari tabel di atas dapat dilihat pula bahwa rata-rata kelas pada 

aspek ini sebesar 13,93. Berdasarkan nilai tersebut, dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa sebagian besar siswa dapat menerapkan unsur-usur pembangun cerpen 

menjadi sebuah cerita yang padu dan hal ini masih dapat ditingkatkan lagi oleh 

siswa dengan latihan dan bimbingan dari guru. 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus II 

Hasil penelitian nontes pada siklus II diperoleh dari data observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Keempat hasil nontes tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi Siklus II  

Sebagaimana pada siklus I, pada siklus  II ini observasi dilakukan selama 

proses pembelajaran berlagsung, baik pada pertemuan pertama maupun pertemuan 

kedua. Observasi  digunakan untuk mengamati perilaku positif dan negatif siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran menulis cerpen dengan media feature. 

Perilaku positif meliputi (1) memperhatikan materi pelajaran, (2) 

keantusiasan siswa dalam menerapkan media feature, (3) keaktifan siswa di kelas, 

dan (4) siswa bersemangat dalam menulis cerpen. Perilaku negatif meliputi (1) 

siswa berbicara sendiri atau dengan temannya saat pembelajaran berlangsung, (2) 

siswa mengganggu teman, (3) siswa tidak bersemangat dalam mengerjakan tes. 
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Data yang diperoleh pada saat pengamatan kemudian dideskripsikan dalam 

paparan berikut ini. 

1)  Pertemuan  Pertama  

Siswa yang memperhatikan pelajaran pada pertemuan pertama sudah 

cukup bagus, lebih dari separuh siswa memperhatikan pelajaran yang disampaikan 

guru. Pada pertemuan pertama ini ada beberapa siswa yang belum memperhatikan 

penjelasan guru dengan serius. Siswa tersebut adalah R 03, R 05, R 08, R 09, dan 

R 16. Siswa-siswa ini lebih suka berbicara sendiri, bahkan ada yang suka 

mengganggu temannya atau melamun saat guru sedang menjelaskan materi 

pelajaran. Pada pertemuan pertama siklus II ini siswa memperlihatkan 

ketertarikannya terhadap media feature, siswa lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran.  

Siswa masih belum menunjukkan keaktifan dalam pembelajaran yang 

sedang berlangsung, hanya beberapa siswa saja yaitu R02, R04, R10, R19, dan 

R27 yang terlihat aktif bertanya jawab dengan guru selama pembelajaran 

berlangsung. Walaupun begitu, guru tetap berkeliling dari satu siswa ke siswa 

lainnya untuk bertanya kesulitan apa saja yang dialami siswa dalam pembelajaran 

sehingga guru dapat menjelaskan kembali kepada siswa supaya pemahaman siswa 

menjadi bertambah terhadap materi menulis cerpen dengan media feature. 

Beberapa siswa juga masih menunjukkan sikap negatif saat pembelajaran 

masih berlangsung. Sikap negatif yang ditunjukkan diantaranya mengganggu 

teman yang sedang serius memperhatikan pembelajaran, berbicara dengan teman, 

dan tidak bersemangat dalam menulis cerpen. Siswa yang sering menunjukkan 
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perilaku negatif tersebut adalah R03 dan R08, sedangkan R15 terlihat tidak 

nyaman dengan keadaan sekelilingnya. Saat guru bertanya kepada R15 mengapa 

tampaknya dia tidak bersemangat mengikuti pembelajaran, siswa tersebut 

menjawab bahwa dirinya kurang paham terhadap materi pembelajaran dan 

terganggu dengan ulah teman-temannya yang gaduh di kelas sehingga 

membuatnya tidak bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran. 

2)  Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua ini hampir seluruh siswa sudah memperhatikan 

pembelajaran dengan baik, namun masih ada dua siswa yang kurang 

memperhatikan pembelajaran dengan serius yaitu R03 dan R08. Siswa pun sudah 

mulai aktif bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang kurang mereka 

pahami. Siswa yang aktif tersebut yaitu R02, R04, R10, R11, R13, R14, R19, 

R26, dan R27. Siswa juga terlihat bersemangat dalam menulis cerpen, hal ini 

terlihat dari keseriusan siswa saat mengerjakan cerpen dengan media feature. 

Perilaku negatif pun masih tampak pada pertemuan kedua ini. Siswa R03 

dan R08 seringkali terlihat mengganggu temannya yang sedang serius 

mengerjakan cerpen, apabila ditegur guru mereka akan tenang, namun hal tersebut 

akan diulang kembali sehingga beberapa siswa masih merasa terganggu dengan 

ulah usil temannya tersebut. Namun secara keseluruhan perilaku siswa sudah 

menuju ke arah yang lebih positif. 

4.1.2.2.2 Jurnal Siswa 

 Jurnal siswa adalah catatan siswa mengenai kesan dan respon siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Jurnal siswa dibagikan pada akhir pembelajaran 
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pertemuan kedua menulis cerpen menggunakan media feature. Jurnal siswa diisi 

secara individu oleh siswa.  Jurnal yang ditulis  oleh siswa dalam penelitian ini 

meliputi empat  hal, yaitu: (1) minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, (2) 

kesulitan yang dihadapi selama mengikuti pembelajaran,  (3) pendapat siswa 

mengenai cara guru mengajar, dan (4) kesan dan saran siswa terhadap 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature. Setelah dilakukan 

pendataan, hasil catatan harian tersebut kemudian dideskripsikan sebagai berikut.  

 Pertama, yaitu minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature. R10 berpendapat bahwa media yang digunakan 

menurutnya unik dan belum pernah dipakai oleh guru sehingga membuatnya 

tertarik. Namun, masih ada siswa yang kurang berminat terhadap pembelajaran 

menulis cerpen karena siswa tersebut tidak menyukai tulis-menulis, seperti yang 

disampaikan oleh R15 yang mengatakan bahwa minatnya mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen itu biasa saja. 

 Kedua, yaitu tentang kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature. Beberapa siswa masih 

merasa kesulitan dalam melukiskan tokoh dalam cerita. Hal ini seperti yang 

diungkapkan R2 bahwa dirinya masih merasa kesulitan melukiskan tokoh dan 

penokohannya. Pendapat yang senada diungkapkan  oleh R10 yang mengatakan 

bahwa masih kebingungan menuliskan penokohan dalam cerita.  

 Ketiga, yakni mengenai cara guru menyampaikan materi. Hampir seluruh 

siswa mengungkapkan bahwa cara guru (peneliti) mengajar baik dan 

menyenangkan. Menurut para siswa, guru (peneliti) telah menyampaikan materi 
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dengan baik dan juga bersedia membantu siswa yang kesulitan dalam menulis 

cerpen dengan cara membimbing siswa dan menjelaskan satu per satu hal-hal 

yang belum dimengerti oleh siswa.  

 Terakhir adalah kesan dan saran siswa terhadap pembelajaran menulis 

cerpen menggunakan media feature. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa 

pembelajarannya menyenangkan dan membuat mereka lebih mudah untuk 

memahami tentang menulis cerpen lewat media feature. Saran dari siswa kepada 

peneliti adalah lebih ditingkatkan lagi penggunaan media pada tiap-tiap 

pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Pada siklus II ini 

ada juga beberapa siswa yang tidak memberikan saran kepada guru karena merasa 

pembelajaran sudah bagus.  

4.1.2.2.3 Wawancara 

Wawancara pada siklus II dilakukan peneliti setelah selesai melakukan 

kegiatan menulis cerpen pada siklus II. Sasaran wawancara ditujukan kepada 

empat siswa, yaitu satu siswa dengan nilai tertinggi (R10), satu siswa dengan nilai 

sedang (R11), satu siswa dengan nilai terendah dan suka mengganggu temannya 

pada saat pembelajaran (R03), dan satu siswa dengan nilai rendah dan pasif saat 

pembelajaran berlangsung (R05). Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui 

tanggapan atau sikap siswa terhadap proses pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature. Pertanyaan yang diajukan pada wawancara siklus II 

ini meliputi (1) minat dan perasaan siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature; (2) penjelasan guru mengenai pembelajaran menulis 

cerpen menggunakan media feature; (3) ketertarikan siswa terhadap media 
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feature; (4) adakah kesulitan siswa ketika menggunakan media feature; dan (5) 

saran siswa mengenai pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature. 

Pertanyaan pertama, berdasarkan hasil wawancara tersebut tiga orang 

siswa, yaitu R10, R11, dan R03 merasa berminat dalam mengikuti pembelajaran. 

Seperti yang diungkapkan siswa R10, ”Padahal awalnya saya bingung, tapi lama-

kelamaan asyik juga. Soalnya cerita featurenya seru Mas, bagus ceritanya.”  

Berbeda dengan R05 yang mendapat nilai terendah dan pasif saat pembelajaran, 

siswa tersebut terlihat tidak berminat dengan pembelajaran apapun. Berikut 

pendapat R05 tentang pembelajaran yang telah berlangsung, ”Biasa aja Mas, aku 

lagi males Mas.”  

Pertanyaan kedua mengenai cara guru menyampaikan materi. Menurut 

R10 dan R11, cara guru mengajar sudah baik, bersedia mengajari siswa dengan 

pelan-pelan sehingga siswa menjadi paham. Berbeda dengan R03 yang kurang 

setuju dengan cara guru mengajar, siswa R03 berpendapat bahwa cara guru 

mengajar terlalu serius, jadi siswa R03 merasa agak takut pada saat pembelajaran.  

Pertanyaan selanjutnya mengenai ketertarikan siswa terhadap media 

feature. siswa merasa tertarik dengan media feature karena menurutnya media ini 

mudah dipahami dan memang disukai oleh siswa. Sesuai pendapat R11, ”Saya 

dari dulu memang suka baca mas, makane saya suka media feature mas.” 

Selanjutnya mengenai kesulitan yang dihadap pada saat pembelajaran, dua 

dari tiga siswa mengatakan masih mengalami sedikit kesulitan dalam 

penggambaran tokoh. Hal ini dikarenakan siswa masih kebingungan untuk 
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menuliskannya dalam sebuah cerita, apakah mereka harus menuliskan 

berdasarkan sifat tokoh atau penampilan fisik tokoh tersebut.  

Pertanyaan terakhir adalah tentang saran siswa terhadap pembelajaran 

menulis cerpen menggunakan media feature. Siswa R03 berpendapat bahwa 

sebaiknya pembelajaran menggunakan media yang disukai siswa sehingga siswa 

lebih mudah menyerap pembelajaran dan sekolah menjadi tidak membosankan.  

4.1.2.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti nyata telah dilaksanakannya 

penelitian menulis cerpen. Pada siklus II ini gambar yang diambil, yaitu (1) 

kegiatan siswa pada saat guru menyampaikan pelajaran, (2) kegiatan siswa pada 

saat membaca feature, dan (3) kegiatan siswa pada saat menulis cerpen dengan 

media feature melalui bimbingan guru. Berikut ini adalah gambar dan penjelasan 

masing-masing kegiatan tersebut. 

 

 

 

 

 

            (a)                     (b) 

Gambar 3 Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru 

Gambar 3 adalah kegiatan yang menunjukkan guru sedang menjelaskan 

kembali materi pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature. Pada 

kegiatan ini guru menjelaskan kembali tentang cerpen dan unsur-unsur yang 

terdapat dalam cerpen. Berdasarkan gambar di atas terlihat kondisi kelas dan 

siswa pada saat guru sedang menjelaskan materi yang diajarkan. 
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Pada gambar (a) dan (b) terlihat sebagian besar siswa sudah 

memperhatikan penjelasan guru pada awal pembelajaran. Gambar ini diambil 

pada pertemuan pertama siklus II. Siswa menunjukkan minatnya pada 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature. Pada pertemuan 

pertama siklus II ini juga sudah mulai banyak siswa yang bertanya jawab dengan 

guru seputar materi cerpen dan media feature.  

Selanjutnya, berikut ini merupakan gambar dan penjelasan pada saat siswa 

membaca feature. 

 

 

 

 

(a)                                                       (b) 

 

 

 

 

  

          (c)             (d) 

Gambar 4 Siswa Membaca Feature 

 Gambar 4 menunjukkan kegiatan siswa pada saat membaca feature. Pada 

tahap ini guru meminta siswa untuk membaca feature dan membuat kerangka 

cerita dari feature yang dibaca. Gambar (a) menunjukkan kegiatan siswa 

membaca feature pada pertemuan pertama siklus II. Guru meminta siswa untuk 

membaca dan memahami feature untuk mengetahui inti dan alur cerita.  
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 Gambar (b), (c), dan (d) diambil pada saat pertemuan kedua siklus II. Pada 

pertemuan ini siswa terlihat begitu serius membaca dan menulis kerangka 

karangan dari feature yang dibaca. Berikut ini adalah dokumentasi saat siswa 

sedang menulis cerpen.  

 

 

 

 

           (a)             (b) 

 

 

 

 

 

          (c)              (d) 

Gambar 5 Siswa Menulis Cerpen dengan Media Feature  
 

Pada gambar 5 dapat dilihat saat siswa mulai menulis cerpen dengan 

bimbingan dari guru. Pada tahap ini siswa mengembangkan kerangka cerpen 

yang telah disusun dari feature yang dibaca siswa.  Pada gambar di atas terlihat 

siswa sedang menulis cerpen dari feature yang mereka baca. Siswa terlihat 

antusias dalam menulis cerpen dengan media feature.  

Siswa mulai aktif bertanya tentang hal-hal yang kurang mereka pahami 

dalam menulis cerpen, sebagian besar siswa masih merasa bingung dengan 

penggambaran sifat tokoh. Namun, dengan bimbingan dari guru, banyak siswa 
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yang mulai memahami bagaimana melukiskan perwatakan tokoh dalam cerita. 

siswa sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang dilaksanakan. 

4.1.2.2.5 Refleksi 

Refleksi merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam pembelajaran 

ini. Dalam tahap ini peneliti mengaji kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. 

Refleksi digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Hasil refleksi juga dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan penelitian yang telah dilakukan.  

Hasil tes keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas pada Siswa Kelas 

X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. 

Hasil tes keterampilan menulis cerpen pada siklus II ini sudah mencapai KKM 

yang ditetapkan, yaitu 70. Nilai rata-rata kelas pada siklus II mencapai 79,22 dan 

masuk dalam kategori baik. Hasil ini mengalami peningkatan 8,89 poin atau 

sebesar 12,64% dari nilai rata-rata siklus I yang mencapai 70,33. Pada sikus II ini 

siswa sudah dapat memahami dan menulis cerita pendek melalui media feature 

dengan baik. 

Berdasarkan data nontes dapat diketahui bahwa perilaku siswa selama 

mengikuti pembelajaran keterampilan menulis cerpen dengan media feature telah 

banyak mengalami perubahan, dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. 

Berdasarkan data observasi dapat diketahui bahwa siswa yang semula kurang 

serius dalam mengikuti pembelajaran pada siklus I, pada siklus II ini sudah 

menjadi lebih serius, misalnya R 03.  
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Menurut hasil wawancara dan catatan harian siswa dapat ditarik 

kesimpulan bahwa siswa senang mengikuti pembelajaran pada siklus II. Media 

feature membuat siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran keterampilan 

menulis cerpen dengan media feature. 

Pembelajaran pada siklus II ini merupakan tindakan perbaikan dari 

pembelajaran siklus I. Pada siklus I masih banyak ditemui kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi siswa. Peneliti mencari jalan keluar untuk kesulitan tersebut dan 

perbaikannya diterapkan pada siklus II. Walaupun demikian, masih ada beberapa 

siswa yang masih belum mendapatkan nilai maksimal. Akan tetapi, dari 

peningkatan nilai rata-rata klasikal siklus II telah membuktikan bahwa 

peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan media feature terbukti efektif, 

sehingga hasil tes dan nontes siswa dapat meningkat. Mengingat keterbatasan 

waktu yang diberikan oleh sekolah dan menyikapi hasil yang dicapai oleh siswa 

selama proses pembelajaran, baik hasil tes maupun nontes pada akhir siklus II 

tersebut maka tidak perlu lagi dilakukan tindakan siklus III. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang 

telah diperoleh pada siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil tes mengacu pada 

pemerolehan nilai yang dicapai oleh siswa dalam menulis cerpen dengan media 

feature. Hasil tes tersebut mengacu pada pemerolehan skor pada hasil tes dan 

nontes. Adapun aspek penilaian dalam menulis cerpen adalah yaitu (1) kesesuaian 

tema cerpen dengan tema feature, (2) penceritaan alur, (3) pemilihan latar, (4) 
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penggunaan sudut pandang, (5) tokoh dan penokohan, (6) penggunaan gaya 

bahasa, dan (7) kepaduan unsur-unsur pembangun dalam cerpen.  Pembahasan 

hasil nontes, yaitu (1) observasi, (2) jurnal siswa, (3) wawancara, dan (4) 

dokumentasi foto. Hasil tes dan nontes pada pembahasan ini dibahas secara 

terpisah sebagai berikut. 

4.2.1 Peningkatan Hasil Keterampilan Menulis Cerpen 

Hasil tes keterampilan menulis cerpen dengan media feature pada siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Karangkobar mencapai hasil yang cukup memuaskan. 

Nilai rata-rata pada siklus I mengalami peningkatan pada siklus II. Hasil tersebut 

sebagai bukti keberhasilan tindakan yang dilakukan. Peningkatan ini dipengaruhi 

oleh persiapan yang lebih matang pada siklus II. 

Hasil tes menulis cerpen yang telah dievaluasi kemudian direkap untuk 

mendapatkan hasil keseluruhan dari tes keterampilan menulis cerpen dengan 

media feature. Berikut ini tabel dan penjelasan peningkatan hasil tes keterampilan 

menulis cerpen tiap siklus pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangkobar. 

Tabel 21. Peningkatan Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerpen  

Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek penilaian Nilai rata-rata 
Peningkatan 

SI – SII 
SI SII Poin % 

1. Tema dan amanat 8,18 8,70 0,52 6,36% 
2. Alur 13,04 14,93 1,89 14,49%
3. Latar atau setting 7,44 8,81 1,37 18,41%
4. Sudut pandang 7,26 8,67 1,41 19,42%
5. Tokoh dan Penokohan 13,63 16,41 2,78 20,40%
6. Gaya bahasa 6,96 7,78 0,82 11,78%
7. Kepaduan unsur pembangun 

cerpen 
13,81 13,93 0,12 0,87% 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perubahan nilai rata-rata tiap 

kelompok penilaian disetiap siklusnya.  Nilai ini dikelompokkan berdasarkan tiap-

tiap aspek dalam cerpen. Penilaian yang pertama berdasarkan  aspek kesesuaian 

tema dan amanat yang terkandung di dalam cerpen. Pada aspek ini nilai rata-rata 

siklus I sebesar 8,18 dan pada siklus  II nilai tersebut mengalami kenaikan 

sebanyak 0,52 poin menjadi 8,70 atau sebesar 6,36% dari siklus I. Hal ini 

disebabkan karena siswa telah memahami cerita yang terdapat pada feature yang 

umumnya bertemakan kehidupan remaja. 

Aspek penilaian yang kedua adalah penceritaan alur. Pada tahap siklus I 

skor rata-rata kelompok ini adalah 13,04. Pada siklus II skor  tersebut mengalami 

peningkatan 14,49% atau sebesar 1,89 poin menjadi 14,93. Hal ini menjadikan 

penilaian pada aspek alur berada pada kategori cukup. Nilai ini tentu masih dapat 

ditingkatkan lagi dengan latihan.  

Sedangkan pada aspek penilaian latar atau setting siswa memproleh skor 

rata-rata 7,44 pada siklus I yang kemudian mengalami peningkatan 1,37 poin pada 

siklus II. Apabila dihitung dengan skala prosentase, siswa telah mengalami 

peningkatan sebanyak 18,41% dari siklus I ke siklus II. 

Aspek penilaian yang selanjutnya ialah sudut pandang. Aspek ini 

mengalami pengingkatan sebesar 19,42% dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I 

nilai rata-rata kelas yang diperoleh 7,26. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 

1,41 poin menjadi 8,67 pada siklus II. Secara keseluruhan siswa menempatkan 

diri sebagai sudut pandang orang ketiga. Hal ini dikarenakan siswa merasa 

sebagai pembaca feature, bukan sebagai orang pertama atau pelaku dalam cerita. 
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Pada pertemuan siklus I masih ada beberapa siswa yang kurang memahami 

posisinya di dalam cerita, sehingga masih ada siswa yang menggunakan sudut 

pandang orang ketiga di awal cerita kemudian sudut pandang orang pertama di 

tengah cerita. Hal ini terbukti dengan adanya penggunaan kata “aku” dan “saya” 

yang memposisikan pengarang di tengah-tengah penceritaan. 

Aspek yang kelima yaitu tokoh dan penokohan. Pada siklus I siswa 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 13,63. Skor ini mengalami peningkatan sebesar 

20,40% atau 2,78 poin menjadi 16,41 pada siklus II. Siswa pada siklus II telah 

dapat menggambarkan tokoh melalui peristiwa-peristiwa yang dihadapi tokoh 

dalam cerpen. 

Aspek selanjutnya adalah aspek gaya bahasa. Tiap-tiap pengarang 

memiliki gaya penceritaan tersendiri, begitu pula dengan feature. Hal ini dapat 

ditangkap dengan baik oleh siswa. Terbukti dengan meningkatnya nilai rata-rata 

siswa pada aspek ini.pada siklus I nilai rata-rata siswa mencapai 6,96 dan 

meningkat pada siklus II sebesar 0,82 poin atau 11,78% menjadi 7,78.  

Aspek yang terakhir ialah aspek kepaduan unsur-unsur cerpen. Aspek ini 

mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin dari nilai rata-rata 13,81 menjadi 13,93. 

Peningkatan sebesar 0,87% ini didukung oleh keseriusan siswa dalam menulis 

cerpen sesuai dengan feature yang dibaca. Pemilihan materi atau media yang 

disukai siswa akan meningkatkan kualitas belajar siswa menjadi lebih baik. 

4.2.2  Perubahan Perilaku Belajar Siswa 

Berdasarkan analisis data baik tes maupun nontes dalam pembelajaran 

menulis cerpen dengan media feature dapat dijelaskan bahwa perilaku belajar 
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siswa menunjukkan adanya perubahan. Perubahan ini mengarah pada perubahan 

perilaku siswa ke arah positif. Suasana kelas yang semula kurang kondusif 

berganti dengan suasana kelas yang menyenangkan dan kondusif. Siswa semakin 

serius dan aktif  dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, 

siswa yang semula pasif dan kurang memperhatikan menjadi siswa yang baik dan 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.   

 Perubahan perilaku ke arah positif ini dibuktikan melalui hasil tes pada 

siklus II yang semakin meningkat dibandingkan siklus I. Rata-rata nilai menulis 

cerpen pada siklus I adalah 70,33 dan masuk pada kategori cukup. Pada siklus II 

hasil tersebut meningkat 12,64% atau sebesar 8,89 poin menjadi 79,22 dan masuk 

kategori baik. Meningkatnya hasil rata-rata nilai menulis cerpen dan berubahnya 

kategori tersebut membuktikan bahwa siswa semakin paham dengan pembelajaran 

menulis cerpen. 

4.2.2.1 Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dan siklus II dapat diketahui 

adanya perubahan perilaku siswa ke arah positif. Terjadi penambahan jumlah 

siswa yang melakukan sikap positif dan terjadi penurunan jumlah siswa yang 

melakukan sikap negatif.  

Pada siklus I, lebih dari separuh jumlah siswa telah memperhatikan 

penjelasan guru. Pada siklus II hampir seluruh siswa telah  memperhatikan 

penjelasan guru. Hanya dua siswa yang terlihat kurang memperhatikan penjelasan 

guru, yakni R03 dan R08 yang juga kurang memperhatikan apa yang disampaikan 
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oleh guru ketika dilaksanakan siklus I. Dua siswa tersebut sejak siklus I terlihat 

sering berbicara dengan temannya.  

Hampir seluruh siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran menyimak 

berita menggunakan media feature baik dalam siklus I maupun siklus II. Siswa 

terlihat aktif dan bersemangat dalam kegiatan menulis cerpen. Keaktifan dan 

keantusiasan siswa pada siklus II lebih meningkat bila dibandingkan siklus I. 

Sikap negatif yang ditunjukkan siswa pada siklus II mengalami penurunan 

bila dibandingkan siklus I. Pada siklus II siswa yang berbicara dengan temannya 

tidak sebanyak pada siklus I. Siswa yang pasif dalam  mengikuti pembelajaran 

pada siklus II juga lebih sedikit dibandingkan siklus I. R15 terlihat pasif sejak 

siklus I, hal ini dikarenakan siswa malas terhadap pembelajaran di sekolah.  

Bukan hanya pada pembelajaran menulis cerpen atau mata pelajaran bahasa 

Indonesia saja, namun terhadap semua mata pelajaran siswa tersebut memang 

selalu bersikap pasif. 

 Berdasarkan data hasil observasi secara keseluruhan dapat disimpulkan 

pada pembelajaran menulis cerpen dengan media feature pada siklus II terjadi 

perubahan tingkah laku siswa dari tingkah laku negatif menjadi tingkah laku 

positif. Sebagian besar siswa telah mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga 

suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif. Keadaan ini tentu dapat membuat 

kualitas pembelajaran menjadi lebih baik.  

4.2.2.2 Hasil Jurnal Siswa 

Berdasarkan jurnal siswa siklus I dan siklus II dapat diketahui perubahan 

perilaku siswa ke arah yang lebih positif  dalam pembelajaran menulis cerpen 
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dengan media feature. Berikut adalah perbandingan jurnal siswa siklus I dan 

siklus II.  

Pertama, yaitu minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

dengan media feature. Berdasarkan hasil catatan harian siswa siklus I, diketahui 

bahwa lebih dari separuh jumlah siswa merasa tertarik dengan pembelajaran 

menulis cerpen dengan media feature.  Pada siklus I siswa merasa tertarik karena 

penggunaan media feature adalah sesuatu yang baru sehingga siswa tidak merasa 

bosan. Pada siklus II jumlah siswa yang tertarik mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen mengalami peningkatan. Pada siklus II hampir seluruh siswa tertarik 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen dengan media feature.   

Kedua, yaitu tentang kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen dengan media feature. Hasil jurnal siswa siklus I 

menunjukkan bahwa seluruh siswa kesulitan dalam menyusun kerangka cerita 

karena alur cerita dalam feature tidak semuanya berupa alur maju.  Ada pula 

beberapa siswa yang merasa kesulitan melukiskan tokoh ke dalam cerita. Pada 

siklus II, beberapa siswa sudah tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen. Berdasarkan hasil catatan harian siswa siklus II, 

jumlah siswa yang mengalami kesulitan karena menyusun kerangka karangan 

berkurang jumlahnya. Sebagian besar siswa yang masih mengalami kesulitan 

menuliskan bahwa kesulitannya adalah untuk menentukan watak tokoh dan 

menuliskannya ke dalam cerita. 

Pertanyaan ketiga adalah mengenai cara guru mengajar. Pada siklus I 

masih ada beberapa siswa yang berpendapat bahwa cara guru mengajar biasa saja, 
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sedangkan sebagian besar yang lain berpendapat bahwa cara guru mengajar sudah  

baik, mudah dipahami dan menyenangkan. Pada siklus II, tidak ada satu siswa 

pun yang menganggap bahwa cara guru mengajar membosankan. Seluruh siswa 

berpendapat bahwa guru telah mengajar dengan baik, mudah dipahami, dan 

menyenangkan.  

Terakhir adalah kesan dan saran siswa terhadap pembelajaran menulis 

cerpen dengan media feature. Pada siklus I, sebagian besar siswa menyatakan 

bahwa pembelajaran menulis cerpen dengan media feature  menyenangkan. Pada 

siklus II hampir seluruh siswa juga merasa senang dengan adanya pembelajaran 

menulis cerpen dengan media feature. Siswa berpendapat bahwa dengan 

penggunaan media feature dapat memudahkan mereka dalam memahami cara 

menulis cerpen. 

Hampir seluruh siswa pada siklus I memberi saran agar media yang 

digunakan lebih bervariasi lagi. Pada siklus II, sebagian besar siswa masih 

berpendapat sama, yakni agar penggunaan media lebih ditingkatkan lagi supaya 

pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang berbeda pada siklus II ini ada 

beberapa siswa yang tidak memberikan saran karena menurut siswa-siswa 

tersebut pembelajaran yang dilakukan guru pada siklus II ini sudah baik.  

Berdasarkan hasil jurnal siswa tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa 

tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis cerpen dengan media feature. 

Mereka senang dan tertarik karena penggunaan media feature menjadikan 

pembelajaran mudah dipahami dan tidak membosankan.  
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4.2.2.3 Hasil Wawancara 

Hasil wawancara siklus I dan II menunjukkan adanya perubahan 

perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Berikur ini adalah 

perbandingan hasil wawancara siklus I dan II.  

Pertanyaan pertama adalah mengenai minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen dengan media feature. Pada siklus I, 2 dari 3 siswa 

menyatakan bahwa mereka tertarik mengikuti pembelajaran ini karena lebih 

memudahkan mereka dalam menentukan tema cerpen. Satu siswa yang mendapat 

nilai rendah dan pasif pada saat pembelajaran mengaku kurang berminat karena 

merasa kesulitan dalam membaca feature.  

Pada siklus II sasaran wawancara ditujukan kepada empat orang siswa. 

Tiga dari empat orang tersebut mengatakan bahwa pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan, apalagi penggunaan media feature mengakibatkan siswa semakin 

tertarik dalam menulis cerpen. Sedangkan salah satu siswa merasa biasa saja 

karena siswa tersebut memang malas dalam pembelajaran apapun. 

Pertanyaan kedua mengenai cara guru mengajar. Pada siklus I, seluruh 

siswa berpendapat bahwa cara guru menjelaskan mudah dipahami, 

menyenangkan, dan tidak membosankan. Demikian pula dengan jawaban tiga 

siswa yang diwawancarai pada siklus II. Namun, satu siswa mengatakan bahwa 

cara guru mengajar agak galak sehingga membuat siswa tersebut takut kepada 

guru. 

Pertanyaan ketiga yakni ketertarikan siswa terhadap media feature. Pada 

siklus I, siswa yang pasif merasa bahwa ia merasa bingung dengan penggunaan 
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media feature. Sedangkan tiga siswa yang lain merasa tertarik karena penggunaan 

media feature memudahkan mereka dalam menentukan unsur-unsur intrinsik 

dalam cerpen dan menuliskannya menjadi satu kesatuan yang utuh.  Pada siklus 

II, seluruh siswa menyatakan tertarik terhadap penggunaan media feature. Selain 

memudahkan mereka dalam menuliskan tokoh-tokoh dan jalan ceritanya, media 

feature memang disukai siswa karena ceritanya dibawakan secara menarik. 

Selanjutnya, mengenai kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

menulis cerpen dengan media feature. Hasil wawancara siklus I menunjukkan 

bahwa ketiga siswa tersebut kesulitan dalam membuat kerangka karangan dan 

melukiskan tokoh. Pada siklus II, dua siswa mengaku masih mengalami kesulitan 

dalam menggambarkan tokoh ke dalam sebuah cerita. Sedangkan dua orang siswa 

yang lain mengaku tidak terlalu sulit dalam menggambarkan tokoh.  

Pertanyaan kelima adalah saran siswa berkaitan dengan pembelajaran 

menulis cerpen dengan media feature. Berdasarkan hasil wawancara siklus I, R15 

menyarankan bahwa media feature yang dipakai sebaiknya mempunyai cerita 

yang bervariasi. Pada siklus II, siswa R03 menyarankan supaya tiap pembelajaran 

sebaiknya menggunakan media yang digemari siswa sehingga pembelajaran 

menjadi menyenangkan. 

4.2.2.4 Hasil Dokumentasi Foto 

Hasil dokumentasi foto siklus I dan II menunjukkan adanya perubahan 

perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Situasi pembelajaran menjadi 

lebih kondusif.  Berikut ini adalah perbandingan hasil dokumentasi foto siklus I 

dan II.  
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         (a)             (b) 

Gambar 6  Perbandingan Kegiatan Siswa Memperhatikan Penjelasan 

Guru 

Gambar 6 adalah perbandinagan kegiatan siswa memperhatikan penjelasan 

guru. Gambar (a) adalah gambar suasana kelas pada saat guru menyampaikan 

materi di siklus I. Berdasarkan gambar tersebut terlihat masih ada siswa yang 

belum memperhatikan penjelasan guru. Gambar (b) adalah suasana kelas pada 

saat guru menjelaskan materi di siklus II. Pada gambar tersebut terlihat bahwa 

siswa serius mendengarkan penjelasan guru. Berdasarkan perbandingan gambar 

tersebut dapat dilihat perubahan perilaku siswa ke arah yang positif.  

          
 
 
 
 
 

     (a) 
 
  
 
 
 
 
 
                     (b)             (c)        

Gambar 7 Perbandingan Kegiatan Siswa Membaca Feature 
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Gambar 7 menunjukkan suasana pada saat siswa membaca feature. Pada 

gambar tersebut siswa terlihat serius membaca feature, baik pada siklus I yang 

ditunjukkan oleh gambar (a) maupun pada siklus II yang ditunjukkan oleh gambar 

(b). Pada gambar (c) terlihat siswa memperhatikan instruksi dari guru. 

Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa tetap menaruh 

perhatian penuh pada saat membaca feature sejak siklus I hingga siklus II.  

 

 

 

  

                     (a)             (b) 

Gambar 8 Perbandingan Kegiatan Siswa Menulis Cerpen Dengan Media 
Feature Melalui Bimbingan Guru 

 

Gambar di atas menunjukkan aktivitas siswa pada saat menulis cerpen 

baik pada siklus I maupun siklus II. Gambar (a) menunjukkan suasana kelas pada 

saat menulis cerpen siklus I. Susana cukup kondusif, siswa terlihat sungguh-

sungguh menulis cerpen dengan bimbingan guru. Siswa yang tidak paham terlihat 

bertanya kepada guru. Gambar (b) adalah suasana kelas pada saat menulis cerpen 

siklus II. Berdasarkan gambar tersebut siswa terlihat menulis cerpen dengan 

sungguh-sungguh. Pada siklus II ini siswa sudah lebih percaya diri menulis cerpen 

tanpa bimbingan guru.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media feature 

berhasil meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa kelas X-5 SMA Negeri 
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1 Karangkobar. Selain itu juga berhasil mengubah perilaku siswa ke arah yang 

lebih positif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Terjadi peningkatan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas X-5 

SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara setelah mengikuti pembelajaran 

menggunakan media feature. Peningkatan keterampilan  menulis cerpen 

tersebut diketahui dari hasil siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata 

kemampuan menulis cerpen setelah dilakukan tindakan pada siklus I 

sebesar 70,33 dan termasuk kategori cukup. Pada siklus II, nilai rata-rata 

tersebut mengalami peningkatan 8,89 poin atau sebesar 12,64% menjadi 

79,22.  

2) Terjadi perubahan positif pada perilaku siswa terhadap pembelajaran  

menulis cerpen menggunakan media feature.  Respon positif tersebut 

dibuktikan dengan hasil observasi, wawancara, jurnal siswa, dan 

dokumentasi foto.  Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, sebagian 

siswa masih kurang memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Siswa juga masih ada yang ragu-ragu untuk bertanya kepada guru tentang 

hal yang kurang dimengerti. Selain itu, suasana kelas yang kurang kondusif 

juga berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa. Pada siklus II, jumlah 

siswa yang kurang memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung 



104 
 

 
 

sudah berkurang. Siswa juga sudah tidak merasa kesulitan pada saat 

menulis cerpen karena media feature yang digunakan sangat membantu 

dalam menulis cerpen. Selain itu, siswa juga sudah aktif bertanya kepada 

guru tentang hal-hal yang kurang dimengerti. Hasil jurnal siswa 

menunjukkan bahwa siswa yang berminat mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen menggunakan media feature pada siklus II jumlahnya meningkat 

bila dibandingkan siklus I. Kesulitan yang dihadapi siswa pada siklus II 

tidak sebesar kesulitan yang dihadapi siswa pada siklus I.  Hasil 

wawancara juga menunjukkan hal yang sama dengan hasil jurnal siswa. 

Hasil dokumentasi foto juga menunjukkan keseriusan siswa yang lebih 

baik pada siklus II dibandingkan siklus I. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1) Guru Bahasa dan Sastra Indonesia hendaknya menggunakan media-media 

dan teknik yang digemari siswa dan sesuai dalam pembelajaran sehingga 

membuat siswa mudah memahami pembelajaran. Salah satunya 

menggunakan media feature dalam pembelajaran menulis cerpen. 

Penggunaan media feature akan mempermudah siswa dalam memahami 

langkah-langkah menulis cerpen dan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. 

Selain itu, media feature dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

kondusif dan menyenangkan bagi siswa. 
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2) Para peneliti dalam bidang pendidikan dan bahasa dapat menggunakan 

penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lain 

dengan media yang berbeda sehingga didapatkan berbagai media yang 

tepat dalam pembelajaran. Banyaknya media yang kreatif dan inovatif akan 

memberikan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran, sehingga 

siswa lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. 
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HASIL TES MENULIS CERPEN SIKLUS I 

 

No Nama Aspek Penilaian Jumlah 
Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

1 AFIFUDIN TRI NUGROHO 9 14 16 9 7 9 18 82  Baik 

2 ASIH SUSANTI 9 16 16 9 5 7 17 79  Baik 

3 ASKHABUL KAHFI 9 16 12 8 7 8 16 76  Baik 

4 AYU ANGGITA ANGGRAENI 8 15 15 7 8 8 15 76  Baik 

5 BAGUS AFIF WIJANARKO 8 10 7 7 6 7 9 54  Kurang 

6 BAYU SUPRABOWATI 9 14 11 7 8 7 13 69  Cukup 

7 CAHYA BASKARA 9 16 11 8 8 7 19 78  Baik 

8 DEFRI HENI SAPUTRA 8 12 10 6 7 6 11 60  Cukup 

9 DENDI SATRIAWAN 6 11 11 6 5 6 11 56  Kurang 

10 FARIDA RAHMAWATI 9 15 16 9 7 9 16 81  Baik 

11 FATMAH MAWATI 7 11 11 8 8 7 11 63  Cukup 

12 HAMID MUSAFA 8 15 13 7 8 4 12 67  Cukup 

13 MUNIROH 7 14 15 8 8 6 13 71  Baik 

14 NANDA AYU YULIANA 8 13 14 8 8 8 14 73  Baik 

15 NELI ROSIDAH 9 16 13 8 7 8 13 74  Baik 

16 RAFI YULIANTO 9 16 15 8 8 7 15 78  Baik 

17 RIANINGSIH 7 12 13 6 7 8 12 65  Cukup 

18 SAFRIDA EDWIN IRANA 8 10 13 7 6 7 11 62  Cukup 

19 SRI MUSAROFAH 9 18 16 7 8 6 16 80  Baik 

20 SUCI SETIAWATI 9 13 14 8 8 7 15 74  Baik 

21 SUKRON NUGROHO 7 12 12 7 6 6 14 64  Cukup 

22 TRI WIDIANTI 8 11 11 8 6 8 13 65  Cukup 

23 ULFATUL MALIHAH 9 11 15 7 4 8 12 66  Cukup 

24 UMI ANA SOLEKHAH 9 17 14 5 7 8 15 75  Baik 

25 UMMA AZIZAH 8 13 14 8 8 8 14 73  Baik 

26 YULIANA AGMARINA TRI LESTARI 8 14 12 7 6 8 13 68  Cukup 

27 ZAHROTUL JANAH 7 13 12 8 7 8 15 70  Baik 
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HASIL TES MENULIS CERPEN SIKLUS II 

 

No 
Nama Aspek Penilaian Jumlah 

Nilai Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 

1 AFIFUDIN TRI NUGROHO 9 18 15 9 7 9 15 82  Baik 

2 ASIH SUSANTI 9 17 16 9 9 9 16 85 
 Sangat 

Baik 

3 ASKHABUL KAHFI 8 13 16 7 6 7 6 63  Cukup 

4 AYU ANGGITA ANGGRAENI 9 16 15 9 9 9 17 84  Baik 

5 BAGUS AFIF WIJANARKO 8 14 8 7 6 8 7 58  Kurang 

6 BAYU SUPRABOWATI 9 16 11 9 7 9 18 79  Baik 

7 CAHYA BASKARA 9 13 16 9 8 8 17 80  Baik 

8 DEFRI HENI SAPUTRA 8 17 13 9 8 9 12 76  Baik 

9 DENDI SATRIAWAN 9 17 11 9 7 8 13 74  Baik 

10 FARIDA RAHMAWATI 9 18 17 9 9 9 18 89 
Sangat 
Baik  

11 FATMAH MAWATI 9 16 19 9 6 9 12 80  Baik 

12 HAMID MUSAFA 8 18 14 9 8 8 12 77  Baik 

13 MUNIROH 9 17 15 9 8 9 16 83  Baik 

14 NANDA AYU YULIANA 9 19 11 9 8 9 13 78  Baik 

15 NELI ROSIDAH 9 17 19 9 9 9 9 81  Baik 

16 RAFI YULIANTO 7 17 13 9 7 7 14 74  Baik 

17 RIANINGSIH 9 17 13 9 7 9 11 75  Baik 

18 SAFRIDA EDWIN IRANA 9 18 15 9 8 9 11 79  Baik 

19 SRI MUSAROFAH 9 17 17 9 9 9 18 88 
 Sangat 

Baik 

20 SUCI SETIAWATI 9 16 18 8 8 9 16 84  Baik 

21 SUKRON NUGROHO 7 18 16 9 8 8 13 79  Baik 

22 TRI WIDIANTI 9 16 16 9 8 9 16 83  Baik 

23 ULFATUL MALIHAH 9 13 17 9 7 9 18 82  Baik 

24 UMI ANA SOLEKHAH 9 16 16 9 9 9 16 84  Baik 

25 UMMA AZIZAH 9 16 14 9 8 9 12 77  Baik 

26 YULIANA AGMARINA TRI LESTARI 9 16 14 9 7 9 14 78  Baik 

27 ZAHROTUL JANAH 9 17 18 9 9 9 16 87 
 Sangat 

Baik 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

SIKLUS :  
PERTEMUAN : 
 

 
Keterangan: 
1 = siswa memperhatikan materi pembelajaran 
2 = siswa antusias dalam menanggapi feature sebagai media dalam menulis cerpen 
3 = siswa aktif dalam pembelajaran 
4 = siswa bersemangat dalam menulis cerpen 
5 = siswa berbicara sendiri atau dengan temannya saat pembelajaran berlangsung 
6 = siswa mengganggu temannya 
7 = siswa terganggu oleh lingkungan 
8 = siswa tidak bersemangat dalam menulis cerpen 

 

No. No 
responden 

Aspek yang diamati 
Perilaku positif Perilaku negatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 R1         
2 R2         
3 R3         
4 R4         
5 R5         
6 R6         
7 R7         
8 R8         
9 R9         
10 R10         
11 R11    
12 R12         
13 R13         
14 R14         
15 R15         
16 R16         
17 R17         
18 R18    
19 R19         
20 R20         
21 R21         
22 R22         
23 R23         
24 R24         
25 R25         
26 R26         
27 R27         
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LEMBAR OBSERVASI 

 

SIKLUS : I  
PERTEMUAN : Pertama 
 

 
Keterangan: 
1 = siswa memperhatikan materi pembelajaran 
2 = siswa antusias dalam menanggapi feature sebagai media dalam menulis cerpen 
3 = siswa aktif dalam pembelajaran 
4 = siswa bersemangat dalam menulis cerpen 
5 = siswa berbicara sendiri atau dengan temannya saat pembelajaran berlangsung 
6 = siswa mengganggu temannya 
7 = siswa terganggu oleh lingkungan 
8 = siswa tidak bersemangat dalam menulis cerpen 
 

No. No 
responden 

Aspek yang diamati 
Perilaku positif Perilaku negative 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 R1 v v  v   v  
2 R2 v v  v     
3 R3     v v  v 
4 R4 v v v v   v  
5 R5 v v  v   v  
6 R6  v   v  v  
7 R7 v v   v v   
8 R8    v v  v  
9 R9  v   v v  v 
10 R10 v v  v     
11 R11 v v v v   
12 R12 v v  v   v  
13 R13 v v  v   v  
14 R14  v   v v  v 
15 R15     v  v v 
16 R16 v   v   v  
17 R17 v v   v  v  
18 R18 v v v v   
19 R19 v v  v v  v  
20 R20 v v   v v  v 
21 R21 v   v     
22 R22 v v  v     
23 R23 v v  v   v  
24 R24 v v  v   v  
25 R25 v v   v v  v 
26 R26 v v   v  v v 
27 R27 v v v v   v  
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LEMBAR OBSERVASI 

 

SIKLUS : I  
PERTEMUAN : Kedua 
 

 
Keterangan: 
1 = siswa memperhatikan materi pembelajaran 
2 = siswa antusias dalam menanggapi feature sebagai media dalam menulis cerpen 
3 = siswa aktif dalam pembelajaran 
4 = siswa bersemangat dalam menulis cerpen 
5 = siswa berbicara sendiri atau dengan temannya saat pembelajaran berlangsung 
6 = siswa mengganggu temannya 
7 = siswa terganggu oleh lingkungan 
8 = siswa tidak bersemangat dalam menulis cerpen 

 

No. No 
responden 

Aspek yang diamati 
Perilaku positif Perilaku negatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 R1 v v  v   v  
2 R2 v v  v     
3 R3 v  v  v  v v 
4 R4 v v v v   v  
5 R5 v   v   v  
6 R6 v v  v v  v  
7 R7  v v  v v  v 
8 R8 v v  v v  v  
9 R9 v v   v  v v 
10 R10 v v  v   v  
11 R11 v v v v v  
12 R12 v v  v   v  
13 R13 v v  v   v  
14 R14 v v v  v v  v 
15 R15       v v 
16 R16 v v v v   v  
17 R17 v  v  v  v v 
18 R18 v v v v v  
19 R19 v   v   v  
20 R20 v v  v v  v  
21 R21 v v v  v v  v 
22 R22 v v  v v  v  
23 R23 v v   v  v v 
24 R24 v v  v   v  
25 R25 v v v v   v  
26 R26 v v  v   v  
27 R27 v v  v   v  
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LEMBAR OBSERVASI 

 

SIKLUS : II  
PERTEMUAN : Pertama 
 

 
Keterangan: 
1 = siswa memperhatikan materi pembelajaran 
2 = siswa antusias dalam menanggapi feature sebagai media dalam menulis cerpen 
3 = siswa aktif dalam pembelajaran 
4 = siswa bersemangat dalam menulis cerpen 
5 = siswa berbicara sendiri atau dengan temannya saat pembelajaran berlangsung 
6 = siswa mengganggu temannya 
7 = siswa terganggu oleh lingkungan 
8 = siswa tidak bersemangat dalam menulis cerpen 

 

No. No 
responden 

Aspek yang diamati 
Perilaku positif Perilaku negatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 R1 v v  v     
2 R2 v v V    v v 
3 R3  v   v v   
4 R4 v v V v     
5 R5  v  v v    
6 R6 v v     v v 
7 R7 v v   v v   
8 R8  v  v     
9 R9  v   v  v  
10 R10 v v V v     
11 R11 v v v v  
12 R12 v v  v     
13 R13 v v  v     
14 R14 v v  v   v  
15 R15 v v   v  v v 
16 R16  v  v   v  
17 R17 v v     v v 
18 R18 v v v v   
19 R19 v v V v     
20 R20 v v  v v    
21 R21 v v     v v 
22 R22 v v   v v   
23 R23 v v  v     
24 R24 v v   v  v  
25 R25 v v  v     
26 R26 v v  v   v  
27 R27 v v V v     
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LEMBAR OBSERVASI 

 

SIKLUS : II  
PERTEMUAN : Kedua 
 

 
Keterangan: 
1 = siswa memperhatikan materi pembelajaran 
2 = siswa antusias dalam menanggapi feature sebagai media dalam menulis cerpen 
3 = siswa aktif dalam pembelajaran 
4 = siswa bersemangat dalam menulis cerpen 
5 = siswa berbicara sendiri atau dengan temannya saat pembelajaran berlangsung 
6 = siswa mengganggu temannya 
7 = siswa terganggu oleh lingkungan 
8 = siswa tidak bersemangat dalam menulis cerpen 

 

No. No 
responden 

Aspek yang diamati 
Perilaku positif Perilaku negative 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 R1 v v v v     
2 R2 v v v v     
3 R3  v   v v   
4 R4 v v v v v  v  
5 R5 v v v v     
6 R6 v v  v     
7 R7 v v   v v   
8 R8  v  v     
9 R9 v v   v  v  
10 R10 v v v    v  
11 R11 v v v v   
12 R12 v v  v     
13 R13 v v v v     
14 R14 v v v v v  v  
15 R15 v      v v 
16 R16 v v v v     
17 R17 v v  v     
18 R18 v v v   
19 R19 v v   v v   
20 R20 v v  v v  v  
21 R21 v v v v     
22 R22 v v v v     
23 R23 v v   v v   
24 R24 v v v v     
25 R25 v v v  v  v  
26 R26 v v     v  
27 R27 v v v v     
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PEDOMAN JURNAL SISWA SIKLUS I 

 

Nama : ……………………………………………. 

Kelas :…………………………………………….. 

No :…………………………………………….. 

1. Tuliskan  kesanmu terhadap pembelajaran menulis cerpen menggunakan media 

Feature! 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2. Tuliskan kesulitanmu ketika pembelajaran menulis cerpen menggunakan media 

Feature! 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

3. Tuliskan saranmu terhadap pembelajaran menulis cerpen menggunakan media 

Feature yang sudah kamu ikuti! 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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PEDOMAN JURNAL SISWA SIKLUS II 

 

Nama :…………………………………………………... 

Kelas :…………………………………………………... 

No :………………………………………………….. 

 

 

1. Sudahkah pembelajaran menulis cerpen menggunakan media Feature kali ini 

membuatmu termotivasi untuk menulis cerpen dan mengirimkan karyamu ke 

media massa? Tuliskan alasanmu! 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2. Apakah kesulitanmu pada pembelajaran yang lalu sudah teratasi pada 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan media Feature kali ini? Tuliskan 

alasanmu! 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

3. Setelah pembelajaran menulis cerpen menggunakan media Feature kali ini, 

apakah kamu masih beranggapan menulis cerpen itu susah? Berikan alasanmu! 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I 

 

 

1. Apakah kamu merasa berminat terhadap pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature? 

 

 

2. Bagaimana penjelasan guru tentang pembelajaran menulis cerpen menggunakan 

media feature? 

 

 

3. Apakah kamu merasa tertarik dengan media feature? 

 

 

4. Kesulitan apa yang kamu alami pada saat menggunakan media feature? 

 

 

5. Saran apa yang dapat kamu berikan terhadap pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature? 

  

 

 

 



141 
 

 
 

HASIL  WAWANCARA SIKLUS I 

 

 

1. Apakah kamu merasa berminat terhadap pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature? 

Siswa merasa senang mengikuti pembelajaran menulis cerpen menggunakan 

media feature karena lebih mudah menentukan tema cerpen yang akan ditulis.  

2. Bagaimana penjelasan guru tentang pembelajaran menulis cerpen menggunakan 

media feature? 

Siswa berpendapat bahwa cara guru mengejar mudah dipahami sehingga siswa 

mudah menerima materi pembelajaran. 

3. Apakah kamu merasa tertarik dengan media feature? 

Siswa merasa tertarik karena cerita feature membuat mereka seolah-olah masuk 

dalam peristiwa yang ada dalam feature sehingga apa yang ada dalam cerita 

feature mudah dipahami. 

4. Kesulitan apa yang kamu alami pada saat menggunakan media feature? 

Kesulitan yang dialami adalah ketika membuat kerangka cerita dan melukiskan 

tokoh agar lebih hidup. Siswa belum terbiasa menulis kerangka cerita pada saat 

membuat cerpen. 

5. Saran apa yang dapat kamu berikan terhadap pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature? 

Hendaknya menggunakan feature yang ceritanya menarik untuk menumbuhkan 

semangat mengikuti pembelajaran menulis cerpen. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

 

1. Apakah kamu merasa berminat terhadap pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature? 

Siswa merasa lebih tertarik mengikuti pembelajaran menulis cerpen karena 

penggunaan media feature memberikan suasana yang baru dan membuat 

pembelajaran menjadi lebih asyik, berbeda pada pembelajaran sebelumnya 

yang terkesan monoton. 

2. Bagaimana penjelasan guru tentang pembelajaran menulis cerpen menggunakan 

media feature? 

Siswa merasa cara guru mengajar sudah baik karena guru bersedia 

membimbing siswa pelan-pelan, sehingga siswa yang awalnya tidak paham 

menjadi paham terhadap pembelajaran menulis cerpen menggunakan media 

feature. 

3. Apakah kamu merasa tertarik dengan media feature? 

Siswa merasa tertarik karena menyukai cerita dalam feature yang tidak 

membosankan dan terkesan lebih hidup. 

4. Kesulitan apa yang kamu alami pada saat menggunakan media feature? 

Kesulitan yang dihadapi adalah pada saat siswa melukiskan tokoh dalam 

cerpen.  

5. Saran apa yang dapat kamu berikan terhadap pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan media feature? 
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Penggunaan media feature ini hendaknya lebih ditingkatkan dan menggunakan 

cerita feature yang menarik dan sesuai dengan keadaan sekarang.  
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