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SARI 

Griandani, Olgatiar Rezky. 2015. Peningkatan Kemampuan Memahami 

Pembacaan Cerita pendek Melalui Model Pembelajaran Berpikir 

Induktif dengan Media Film Penek pada Siswa Kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 2 Ungaran Kabupaten Semarang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Sumartini, S.S., M.A. dan Pembimbing II: 

Uum Qomariyah, S.Pd., M.Hum. 

Kata kunci: kemampuan memahami pembacaan cerita pendek, model 

pembelajaran  berpikir induktif, media film pendek 

Kemampuan memahami pembacaan cerita pendek siswa kelas XI IPS 1 

SMA Negeri 2 Ungaran masih rendah. Hal tersebut disebabkan siswa kurang 

berminat mempelajari kompetensi memahami pembacaan cerita pendek. 

Selain itu, penggunaan model pembelajaran dan media yang kurang menarik 

semakin mengurangi minat siswa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana proses 

pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek siswa kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 2 Ungaran selama menggunakan model berpikir induktif dan media 

film pendek; (2) Bagaimana peningkatan memahami cerita pendek siswa kelas 

XI IPS 1 SMA N 2 setelah mengikuti pembelajaran memahami cerita pendek 

melalui model berpikir induktif dengan media film pendek; dan (3) 

Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas XI IPS 1 SMA N 2 Ungaran 

selama mengikuti pembelajaran memahami cerita pendek melalui model 

berpikir induktif dengan media film pendek.  . 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas, yaitu 

siklus I dan siklus II. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah kemampuan memahami pembacaan 

cerita pendek kelas XI IPS 2 SMA Negeri 2 Ungaran. Sumber data yang 

digunakan adalah siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 2 Ungaran dengan 

jumlah 34 siswa. Dua variabel yang digunakan yaitu kemampuan memahami 

pembacaan cerita pendek dan variabel model pembelajaran berpikir induktif 

dengan media film pendek. Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 

nontes. Tes dilaksanakan dalam tes kemampuan siswa mengapresiasi cerita 

pendek berupa tes tertulis, sedangkan teknik nontes diterapkan melalui 

observasi, wawancara, jurnal guru dan siswa, serta dokumentasi foto. Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis secara 

kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada proses 

pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek. Pada siklus I, siswa 

kesulitan mengerjakan soal yang berhubungan dengan cerita pendek yang 

disimak. Banyak siswa yang menyontek jawaban teman ketika mengerjakan 
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soal. Kegiatan diskusi tidak dilaksanakan dengan baik pada kegiatan 

presentasi masih banyak siswa yang tidak memperhatikan teman yang sedang 

presentasi. Permasalahan tersebut dapat diatasi pada pembelajaran siklus II. 

Siswa sudah serius dalam memahami pembacaan cerita pendek sehingga 

siswa tidak lagi menyontek jawaban teman. Siswa juga sudah melaksanakan 

presentasi dan diskusi dengan baik.  

Pada siklus I nilai rata-rata siswa sebesar 67,58 dalam kategori kurang. 

Nilai rata-rata pada siklus I belum mencapai batas ketuntasan yang telah 

ditetapkan yaitu 75 pada masing-masing siswa sehingga dilakukan siklus II. 

Setelah dilaksanakan tindakan siklus II, nilai rata-rata siswa mengalami 

peningkatan sebesar 85,5 dalam kategori baik.  

Perilaku siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Ungaran dalam 

pembelajaran memahamami pembacaan cerita pendek melalui model 

pembelajaran berpikir induktif dengan media film pendek mengalami 

perubahan ke arah positif. Berdasarkan data hasil nontes siklus I diketahui 

siswa belum serius memperhatikan penjelasan guru dan memahami 

pembacaan cerita pendek sehingga siswa kesulitan dalam menjawab soal 

tentang unsur intrinsik cerita pendek. Pada siklus II siswa mengalami 

perubahan ke arah yang lebih positif. Siswa menjadi serius dalam 

memperhatikan penjelasan guru dan menyimak cerita pendek sehingga siswa 

dapat mengerjakan soal dengan mudah. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

memahami pembacaan cerita pendek melalui model pembelajaran berpikir 

induktif dengan media film pendek telah dilaksanakan dengan baik sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan memahami pembacaan cerita pendek siswa 

kelas XI IPS 2 SMA Negeri 2 Ungaran dan mengubah perilaku siswa ke arah 

positif. 

 Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyarankan kepada guru bahasa 

dan sastra Indonesia agar menerapkan model pembelajaran berpikir induktif 

dengan media film pendek sebagai alternatif dalam pembelajaran memahami 

pembacaan cerita pendek. Penerapan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan 

dengan kondisi siswa dan kondisi lingkungan sekolah. Para peneliti di bidang 

bahasa dan sastra Indonesia hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai kemampuan memahami pembacaan cerita pendek. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kompetensi memahami pembacaan cerita pendekdi SMA merupakan salah 

satu kegiatan mengapresiasi karya sastra secara sungguh-sungguh dan menyeluruh. 

Hal tersebut bertujuan agar siswa  dapat mengasah daya kreatif, konsentrasi, dan 

keakuratan penilaian siswa terhadap karya sastra. Pembelajaran sastra mempunyai 

peranan penting dalam mempengaruhi watak, kepribadian, memperluas wawasan 

kehidupan serta meningkatkan pengetahuan kemampuan siswa dalam bidang sastra. 

Dengan pembelajaran sastra, maka siswa dapat mengenal dan menikmati sastra. 

Mengikutsertakan pembelajaran sastra ke dalam kurikulum berarti membantu siswa 

berlatih ketrampilan membaca, menyimak, menulis, dan berbicara yang masing-

masing mempunyai hubungan sangat erat. 

Pembelajaran sastra di SMA dapat dibagi menjadi dua kegiatan yaitu apresiasi 

sastra dan ekspresi sastra. Apresiasi sastra dalam kegiatan pembelajaran dapat melalui 

kegiatan mendengarkan karya sastra yang dibacakan, memahami pikiran yang 

terkandung di dalamnya, dan membaca karya sastra tulis. Ekspresi sastra dapat 

melalui kegiatan menuturkan, membawakan, membacakan, dan mementaskan karya 

sastra serta menulis karya sastra. Fokus penelitian ini yaitu pada kegiatan apresiasi 

sastra yaitu memahami isi salah satu jenis karya sastra melalui kegiatan 

mendengarkan. Memahami pembacaan cerita pendek diawali dengan keterampilan 
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mendengarkan. Mendengarkan memiliki unsur makna mendengar karena 

orang mendengarkan menggunakan alat yang sama dengan mendengarkan sesuatu 

dengan sungguh-sungguh. Perbedaannya terdapat pada tingkat kesadaran seseorang 

melakukan kegiatan atau perbuatan. Jika kegiatan mendengar dilakukan dengan tidak 

sengaja, maka kegiatan mendengarkan dilakukan dengan sengaja atau terencana. 

Menurut Suharianto (2005:4) dalam pembelajaran sastra kita harus memahami 

salah satu ciri khas dari sebuah karya sastra itu sendiri yaitu karya sastra bersifat 

imajinatif, maksudnya karya sastra itu mampu menimbulkan citra atau bayangan-

bayangan tertentu di dalam benak penikmatnya. Apresiasi karya sastra merupakan 

kompetensi yang bermula dari latihan menyimak.  

Menyimak memiliki kandungan makna yang lebih spesifik lagi apabila 

dibandingkan dengan kedua istilah sebelumnya. Pada umumnya, kegiatan menyimak 

dapat dilakukan oleh seseorang dengan bunyi bahasa sasarannya, sedangkan 

mendengar dan mendengarkan sasaran yang dapat didengar bunyinya. Itulah salah 

satu ciri khas yang ada dalam kegiatan menyimak. Selain hal tersebut, kegiatan 

menyimak dilakukan dengan sengaja dan usaha untuk memahami atau menikmati apa 

yang disimak. Tarigan (1990) menyatakan bahwa hakikat menyimak adalah 

mendengarkan dan memahami isi bahan simakan. Kegiatan tersebut bertujuan 

meningkatkan kemampuan memahami siswa secara keseluruhan. 

Mengingat pentingnya kompetensi tersebut, kemampuan memahami 

pembacaan cerita pendekperlu didesain dengan baik dalam sebuah kurikulum 

pendidikan. Kurikulum 2006 menjadi kurikulum yang diharapkan mampu menjadi 
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koridor pembelajaran berbahasa di sekolah, khususnya pembelajaran keterampilan 

menyimak. Dalam kurikulum 2006, kemampuan memahami pembacaan cerita 

pendektercantum secara implisit pada kegiatan-kegiatan pembelajaran.  

Desain kurikulum 2006 menjadikan kompetensi memahami menjadi sangat 

penting dan strategis. Pada jenjang SMA kelas XI terdapat Standar Kompetensi  

memahami pembacaan cerita pendek. Standar kompetensi tersebut dijabarkan dalam 

kompetensi dasar 13.1, yaitu mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam cerita 

pendek yang dibacakan. Kompetensi 13.1 tersebut yang akan menjadi objek kajian 

penelitian. Hal tersebut disebabkan pada kenyataan dalam pelaksanaan pembelajaran 

kemampuan  memahami pembacaan cerita pendekmasih terdapat kendala. Kendala 

tersebut antara lain kurangnya inovasi pembelajaran, tidak ada ketertarikan siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya memahami cerita pendek, dan 

kurangnya pemahaman siswa dalam memahami pembacaan cerita pendek.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas XI di SMA N 2 Ungaran, kemampuan memahami pembacaan cerita pendek 

siswa kelas XI SMA N 2 Ungaran masih memiliki kesulitan sehingga nilai siswa 

belum optimal. Terbukti dari 34 siswa, hanya delapan siswa yang mampu mencapai 

kriteria ketuntasan minimal dengan skor 75. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi 

siswa dalam memahami pembacaan cerita pendek belum optimal.  

Salah satu alasan peneliti memilih pembelajaran cerita pendek karena ingin 

memberikan alternatif dalam pembelajaran memahami pembacaan cerita 

pendekmelalui Model berpikir induktif. Keunggulan dari model berpikir induktif 
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yaitu (1) mengembangkan keterampilan berfikir siswa; (2) siswa akan bebas terlibat 

dalam sebuah karya sastra; 3) siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran; (4) 

dapat menguasai topik-topik yang dibicarakan karena adanya tukar pendapat antara 

siswa sehingga terdapat kesimpulan akhir; (5) tercipta suasana kelas yang hidup. 

 Media yang tepat untuk mendukung proses memahami pembacaan cerita 

pendekakan lebih mudah dengan alat bantu berupa media film pendek. Media film 

pendek merupakan media yang inovatif dan menarik dalam pembelajaran khususnya 

kompetensi memahami pembacaan cerita pendek. Oleh sebab itu, setelah siswa 

mamahami sebuah cerita pendek yang ditayangkan, siswa juga mengulas kembali isi 

cerita pendek untuk menemukan alur, penokohan, dan latar dengan acuan sebuah 

tayangan film pendek. Melalui media film pendek, siswa akan diajak berpikir bahwa 

memahami pembacaan cerita pendek adalah kegiatan yang menyenangkan dan akan 

memberikan pengalaman yang lebih menarik.  

Latar belakang yang menjelaskan permasalahan penggunaan model dan media 

dalam proses pembelajaran kompetensi memahami pembacaan cerita pendek siswa 

kelas XI SMA N 2 Ungaran dapat diatasi dengan pilihan kombinasi pembelajaran 

baru yaitu, penerapan model berpikir induktif dan penggunaan media film pendek. 

Penerapan model berpikir induktif dan penggunaan media film pendek diharapkan 

dapat menjadi alternatif sekaligus inovasi baru dalam pembelajaran apresasi sastra, 

khususnya pembelajaran pada kompetensi memahami pembacaan cerita pendek. 

Selain itu, penggunaan Model Taba dan media film pendek akan memberi stimulus 
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positif kepada siswa sehingga siswa lebih tertarik dan lebih teliti dalam proses 

pembelajaran memahami cerita pendek. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Ulangan harian pertama adalah ulangan yang diselenggarakan untuk 

mengukur tingkat kelulusan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Hasil 

ulangan ini menunjukkan bahwa kemampuan memahami pembacaan cerita pendek 

siswa kelas XI SMA N 2 Ungaran belum optimal. Terbukti dari 34 siswa, hanya 

delapan siswa yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal dengan skor 75. 

Hal ini disebabkan oleh faktor siswa dan guru. 

Kurangnya kemampuan memahami pembacaan cerita pendekyang berasal dari 

siswa antara lain; 1) siswa belum konsentrasi saat memahami sebuah cerita pendek 

yang dibacakan guru, 2) siswa belum mampu mengidentifikasi pokok-pokok cerita 

pendek, 3) siswa cepat merasa jenuh dengan cerita pendek yang panjang, 4) setelah 

memahami cerita pendek, siswa sulit menyimpulkan cerita pendek, 5) siswa masih 

kurang teliti dalam mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam cerita pendek. 

Selanjutnya faktor guru meliputi: 1) kurangnya kreatifitas guru dalam 

menyajikan materi pembelajaran memahami cerita pendek, guru hanya 

memanfaatkan materi dalam buku ajar, 2) guru masih bertindak sebagai sumber 

utama pemberi informasi tanpa mengajak siswa untuk berusaha mencari informasi 

sendiri, 3) model mengajar yang digunakan dalam pembelajaran hanya menggunakan 

metode ceramah , 4) media yang digunakan masih kurang inofatif. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

dapat dijadikan sebagai dasar pembatasan masalah pada siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek di kelas yang meliputi; 1) siswa 

belum konsentrasi saat  memahami sebuah cerita pendek, 2) siswa belum mampu 

mengidentifikasi pokok-pokok cerita pendek,  3) siswa cepat merasa jenuh dengan 

cerita pendek, 4) setelah memahami isi cerita pendek, siswa sulit menyimpulkan 

cerita pendek, 5) siswa masih kurang teliti dalam mengidentifikasi alur, penokohan, 

dan latar dalam cerita pendek. Untuk mengatasi permasalahan yang dialami siswa 

dalam proses pembelajaran, peneliti memfokuskan pada peneraan model erpiir 

induktif dan penggunaan media film pendek agar siwa tidak mengalami kesulitan 

dalam proses pembelajaran memahmi pembacan cerita pendek. 

Selanjutnya permasalahan dari guru meliputi: 1) kurangnya kreatifitas guru 

dalam menyajikan materi pembelajaran memahami cerita pendek, guru hanya 

memanfaatkan materi dalam buku ajar, 2) guru masih bertindak sebagai sumber 

utama pemberi informasi tanpa mengajak siswa untuk berusaha mencari informasi 

sendiri, 3) model mengajar yang digunakan dalam pembelajaran hanya menggunakan 

metode ceramah , 4) media yang digunakan masih kurang inofatif. Untuk mengatasi 

permasalahan pada siwa dan guru penelitian ini memfokuskan pada upaya 

peningkatan kemampuan memahami pembacaan cerita pendek menggunakan model 

berpikir induktif dan media film pendek yang dapat memudahkan siswa serta guru 

dalam proses pembelajaran. 



7 

 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana proses pembelajaran memahami pembacaan cerita pendekpada siswa 

kelas XI IPS 1 SMA N 2 Ungaran selama menggunakan model berpikir induktif 

dengan media film pendek? 

2. Bagaimana peningkatan memahami pembacaan cerita pendeksiswa kelas XI IPS 

1 SMA N 2 setelah mengikuti pembelajaran memahami pembacaan cerita 

pendekmelalui model berpikir induktif dengan media film pendek? 

3. Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas XI IPS 1 SMA N 2 Ungaran selama 

mengikuti pembelajaran memahami pembacaan cerita pendekmelalui model 

berpikir induktif dengan media film pendek ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang dapat dicapai melalui 

penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. 

1. Memaparkan proses pembelajaran pada siswa kelas XI IPS 1 SMA N 2 Ungaran 

selama mengikuti pembelajaran memahami pembacaan cerita pendekmelalui 

model berpikir induktif dengan media film pendek. 

2. Mendeskripsikan peningkatan memahami pembacaan cerita pendeksiswa kelas 

XI IPS 1 SMA N 2 Ungaran setelah mengikuti pembelajaran kemampuan 
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memahami pembacaan cerita pendek melalui model berpikir induktif dengan 

media film pendek. 

3. Mendeskripsikan perubahan perilaku pada siswa kelas XI SMA N 2 Ungaran 

selama mengikuti pembelajaran memahami pembacaan cerita pendekmelalui 

model berpikir induktif dengan media film pendek  . 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas yang menerangkan model berpikir induktif 

dan media film pendek pada siswa kelas XI SMA N 2 Ungaran ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik teoretis maupun praktis. 

 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi saran untuk 

peningkatan pembelajaran kemampuan memahami pembacaan cerpen kelas XI SMA 

N 2 Ungaran melalui model berpikir induktif dengan media film pendek. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan menambah pengatahuan dan manfaat model serta 

media dalam pembelajaran memahami cerita pendek. Sehingga dapat meningkatkan 

mutu dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut agar menjadi lebih baik. Penelitian 

ini juga bermanfaat bagi guru untuk penggunaan model berpikir induktif dan media 

film pendek dalam proses pembelajaran memahami cerita pendek. 

 

 



9 

 

 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi guru,  siswa, dan sekolah. Bagi 

seorang guru, penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi mengenai 

pembelajaran inovatif dalam keterampilan memahami cerita pendek. Terutama 

mengenai pemanfaatan model dan media pembelajaran yang mampu menunjang 

kegiatan belajar mengajar. melalui model berpikir induktif dan media film pendek 

guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi serta mampu memberi stimulus 

kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan antusias. 

Bagi siswa, penelitian ini akan memberikan solusi serta mempermudah 

pembelajaran memahami pembacaan cerita pendekyang sebelumnya dirasakan sulit. 

Secara spesifik penelitian ini diharapkan mampu 1) mengarahkan siswa agar 

mempunyai kemampuan yg lebih baik dalam memahami cerita pendek; 2)  

memudahkan siswa dalam menemukan alur, penokohan, dan latar dari cerita pendek; 

3) membuat siswa lebih merasa senang dalam pembelajaran kemampuan memahami 

cerita pendek; dan 4) memudahkan siswa dalam penyusunan simpulan dari cerita 

pendek yang dipahami. Dengan demikian, pembelajaran memahami pembacaan 

cerita pendekakan lebih menyenangkan dan dapat mencapai kompetensi yang 

diharapkan. 

Bagi sekolah yang dijadikan objek penelitian, penelitian ini dapat menjadi 

pertimbangan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Hasil penelitian ini 

juga dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan bagi pengembangan 
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perangkat pembelajaran, terutama dalam pembelajaran kemampuan memahami cerita 

pendek.



 
 

11 
 

BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Keterampilan memahami banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknik, 

metode, strategi, model, maupun media yang bermacam-macam sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan memahami cerita pendek siswa. Berbagai penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini antara lain: Kasper (1997), Erkaya (2005), 

Nisaa‟ (2010), Haryoko (2010), dan  Ratnaningsih (2013),   

Kasper (1997) dalam penelitiannya berjudul “Teaching the Short Story 

"Flowers for Algernon," to College-Level ESL Students” menggunakan 

pendekatan berbasis multimedia kelas yang teruji mampu meningkatkan 

pembelajaran cerita pendek yang berjudul “Flowers for Algernon” oleh Daniel 

Keyes. Penelitian tersebut menggunakan media audiovisual, yaitu kaset dan video 

untuk membantu pembelajaran dengan membuat materi pelajaran lebih konkret 

untuk peserta didik, sehingga memfasilitasi pemahaman peserta didik terhadap 

pembelajaran. Melalui pendekatan tersebut, dihasilkan perilaku yang sangat 

positif pada peserta didik. Pendekatan berbasis multimedia melatih peserta didik 

untuk menggunakan bahasa Inggris dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan 

mereka serta untuk memperluas pengetahuan tentang kosakata bahasa 

Inggris.Peserta didik termotivasi tidak hanya dalam kegiatan menulis, tetapi juga 

dalam berbicara di kelas karena mereka telah berlatih kosakata yang mereka 

butuhkan untuk mengekspresikan ide-ide mereka. 

Relevansi antara penelitian Kasper (1997) dengan penelitian ini terletak 

pada keterampilan yang akan ditingkatkan dan media pembelajaran yang 



12 

 

 

 

digunakan. Kasper (1997) dan peneliti meneliti tentang pembelajaran cerita 

pendek  menggunakan media audiovisual berupa film pendek, sedangkan  

perbedaannya adalah teknik dan model pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian. Kasper (1997) meneliti pembelajaran cerita pendek menggunakan 

pendekatan berbasis multimedia kelas pada peserta didik ESL yaitu mahapeserta 

didik The City University dengan perbaikan program English, sedangkan 

penelitian peneliti meneliti peningkatan keterampilan menyimak cerita pendek 

menggunakan model berpikir induktif pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 2 

Ungaran Kabupaten Semarang.  

Erkaya (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Benefits of Using 

Short Stories in the EFL Context menunjukkan bahwa para peneliti menganjurkan 

untuk menggunakan cerita pendek dalam pengajaran bahasa. Guru-guru telah 

menyadari bahwa sastra dapat digunakan untuk peningkatan keterampilan 

berbahasa dan juga sebagai pelengkap dalam mengajar. Scher (dalam Erkaya 

2005:2) menyatakan bahwa siswa pada level awal dan menengah, guru dapat 

menggunakan teks sastra dalam “belajar bahasa, keterampilan berbahasa, dan 

mungkin juga dalam pengertian keindahan”. 

 Ada beberapa manfaat dari cerita pendek, yaitu sebagai motivasi, 

budaya dan manfaat berpikir tingkat tinggi. Guru harus mengingat satu 

keuntungan bahwa semua pengajar harus memberikan penguatan keterampilan 

kepada siswa yaitu keterampilan berbahasa yang mencakupi keterampilan 

menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan 

menulis.  
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Relevansi penelitian Erkaya dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti peningkatan keterampilan berbahasa mengenai cerita pendek dalam 

pengajaran bahasa. Pada penelitian ini yang ditingkatkan yaitu keterampilan 

menyimak, keterampilan menyimak lebih efektif digunakan dalam pembelajaran 

terutama memahami cerita pendek karena memberikan motivasi yang tertanam 

dalam cerita pendek. Selain itu, dengan cerita pendek, guru dapat mengajar sastra, 

budaya, dan pola berpikir tingkat tinggi agar dapat meningkatkan kemampuan 

memahami cerita pendek yang dilakukan siswa.  

Salah satu penelitian yang menginspirasi penggunaan media dalam 

peningkatan kemampuan memahami pembacaan cerita pendek pada penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Nisaa‟ (2010) dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Menyimak Cerpen Melalui Media Audiovisual dengan Teknik 

Dengar Catat dan Pendekatan Game Simulasion pada Peserta didik Kelas VII A 

SMP NU Kajen Kabupaten Pekalongan”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

keterampilan menyimak cerpen pada peserta didik kelas VII A SMP NU Kajen 

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi pada pratindakan, siklus I, 

dan siklus II setelah diterapkan pembelajaran dengan media audiovisual dengan 

teknik dengar catat dan pendekatan game simulasion yang diberikan guru 

sehingga peserta didik termotivasi untuk menyimak cerpen.  

Peningkatan tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata pada siklus I adalah 

73,83 dengan kategori baik. Nilai rata-rata pada siklus II sebesar 85 dengan 

kategori baik. Dari hasil tersebut terjadi peningkatan 15%. Peningkatan 

keterampilan menyimak cerpen melalui media audiovisual dengan teknik dengar 
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catat dan pendekatan game simulasion ini juga diikuti oleh perubahan perilaku 

peserta didik VII A SMP NU Kajen Kabupaten Pekalongan setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan teknik dengar catat dan pendekatan game simulasion. 

Hal ini dapat dilihat pada siklus II, peserta didik lebih bersemangat dan tampak 

bergairah dalam mengikuti pembelajaran. 

Relevansi penelitian Nisaa‟ (2010) dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah terletak pada media pembelajaran dan kompetensi yang 

digunakan, yaitu media audiovisual untuk kompetensi menyimak cerita pendek. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Nisaa‟ (2010) dengan penelitian ini adalah 

teknik pembelajaran, dan pendekatan yang diterapkan. Pada penelitian ini 

berupaya untuk meningkatkan keterampilan memahami pembacaan cerpen 

melalui model berpikir induktif, sedangkan penelitian Nisaa‟ (2010) berupaya 

untuk memadukan teknik dengar catat dan pendekatan game simulasion untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak cerpen. 

Selanjutnya, Retnaningsih (2013) dalam penelitiannya berjudul 

Peningkatan Keterampilan Menyimak Dongeng Menggunakan Media Audio 

dengan Strategi Membangkitkan Rasa Ingin Tahu pada Siswa Kelas VIIA SMP N 

1 Winong Kabupaten Pati mencoba menggunakan media audio dengan strategi 

membangkitkan rasa ingin tahu sebagai upaya meningkatkan keterampilan 

menyimak dongeng. Setelah menggunakan menggunakan media audio dan 

strategi membangkitkan rasa ingin tahu, siswa mampu menyimak dongeng secara 

optimal. Hal ini terbukti nilai rata-rata siklus I sebesar 72,8 dengan kategori 

cukup dan nilai rata-rata siklus II sebesar 80. Dari hasil tersebut pada siklus I ke 
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siklus II terdapat peningkatan sebesar 18%. Peningkatan nilai rata-rata pada tes 

siklus II juga diikuti dengan perubahan perilaku negatif siswa menjadi perilaku 

positif. Pada siklus II siswa lebih tertarik dan merasa senang dengan 

pembelajaran menyimak dongeng melalui media audio dan strategi 

membangkitkan rasa ingin tahu. 

Relevansi penelitian Retnaningsih (2013) dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah terletak pada keterampilan berbahasa yang diteliti yaitu 

menyimak dan media pembelajaran yang digunakan yaitu media audiovisual. 

Perbedaan penelitian Retnaniningsih (2013) dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti terletak pada keterampilan yang akan ditingkatkan yaitu Retnaningsih 

(2013) berusaha meningkatkan keterampilan menyimak dongeng dan peneliti 

berusaha meningkatkan keterampilan menyimak cerita pendek. 

Sehubungan dengan keefektifan media audio-visual untuk pembelajaran, 

Haryoko (2010) telah melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Penelitian 

yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Media Audio-Visual sebagai Alternatif 

Optimaslisasi Model Pembelajaran ini menyatakan bahwa pembelajaran 

menggunakan media audio-visual lebih baik bila dibanding dengan pembelajaran 

yang menggunakan media biasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu 

dilakukan perubahan paradigma dalam proses pengajaran. Selain itu, penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa variasi model pegajaran yang melibatkan media 

audio-visual, sangat cocok untuk pengajaran. 
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 Hasil penelitian Haryoko ini menjadi salah satu acuan pemilihan bentuk 

film pendek yang termasuk media audio-visual, sebagai media yang akan 

digunakan dalam kompetensi memahami cerita pendek. 

Setelah membaca dan menelaah beberapa penelitian tersebut, dapat ditarik 

simpulan bahwa penelitian yang menggunakan model berpikir induktif dengan 

media film pendek belum pernah dilakukan. Pada penelitian ini, penerapan model 

berpikir induktif dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

memahami cerita pendek pada siswa. Selain itu, media audio visual, khususnya 

film pendek sangat cocok apabila diaplikasikan untuk pembelajaran memahami 

cerita pendek. Hal tersebut disebabkan media film pendek merupakan salah satu 

media audio-visual yang terbukti dapat memberi stimulus positif terhadap siswa 

dalam pemahaman dan pembelajaran.  

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teoretis menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam 

landasan teoretis akan diuraikan teori-teori penelitian yang digunakan para ahli 

dari buku-buku acuan yang mendukung penelitian ini. Bahan kajian yang 

digunakan sebagai landasan teoretis dalam penelitian ini meliputi (1) hakikat 

menyimak,(2) hakikat cerita pendek, (3) hakikat menyimak cerita pendek, (4) 

hakikat pembelajaran menyimak cerita pendek, (5) hakikat model berpikir induktif, 

(6) hakikat media pembelajaran, (7) hakikat film, (8) hakikat film pendek, (9) 

penerapan model berpikir induktif dengan media film pendek. 
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2.2.1 Hakikat  Menyimak  

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian menyimak, tujuan 

menyimak, dan jenis-jenis menyimak. 

 

2.2.1.1 Pengertian Menyimak 

Keterampilan menyimak merupakan salah satu kemampuan memahami 

pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Kegiatan menyimak dilakukan 

secara sengaja atau terencana serta ada usaha untuk memahami cerita pendek. 

Senada dengan pendapat Tarigan (dalam Saddhono dan Slamet, 2012:11) bahwa 

hakikat menyimak adalah kegiatan memahami isi bahan simakan.  

Pengertian keterampilan menyimak juga dikemukakan Henry Guntur 

Tarigan (1983: 19) menjelaskan menyimak merupakan suatu proses kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta 

memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh pembicara melalui 

ujian atau bahasa lisan. Jadi, kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang 

disengaja, direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang menimbulkan 

aktivitas berpikir dalam menyimak.  

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan 

kemampuan menyimak siswa. Salah satu di antaranya adalah keterlibatan 

interaksi penyimak dengan pembicara. Oleh karena itu, para siswa tidak mungkin 

dapat melaksanakan tugas menyimak dengan baik apabila mereka terganggu oleh 

pembicaraan orang lain. Berbagai faktor kesulitan dalam menyimak, antara lain 
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(1) latar belakang pengetahuan penyimak; (2) susunan informasi yang kurang 

kronologis; (3) kelengkapan dan kejelasan informasi; (4) pembicaraan dalam 

cerita pendek yang menggunakan kata ganti lebih sulit dipahami daripada 

menggunakan kata benda; (5) sesuatu yang dideskripsikan dalam cerita pendek 

yang disimak mengandung hubungan statis ataukah hubungan dinamis.  

Dari uraian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa menyimak adalah 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang bunyi bahasa yang dilakukan dengan 

sengaja dan penuh perhatian disertai pemahaman dan apresiasi untuk memperoleh 

pesan, informasi, menangkap isi, dan merespon makna yang terkandung di 

dalamnya. 

 

2.2.1.2 Tujuan Menyimak  

Tarigan (1994: 56-57) memaparkan menyimak sebagai suatu keterampilan 

berbahasa. Tujuan menyimak antara lain : (1) menyimak untuk belajar, yitu untuk 

memperoleh pengetahuan dari ujaran pembicara (2) menyimak untuk menikmati, 

yaitu menyimak dengan menekankan pada penikmatan terhadap sesuatu dari 

materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan(3) menyimak untuk 

mengomunikasikan ide-idenya sendiri. Orang menyimak dengan maksud agar 

mengkomunikasikan ide, gagasan maupun perasaannya kepada orang lain dengan 

lancar dan tepat, (4) menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan 

maksud agar menilai bahan simakan (baik-buruk, indah-jelek, dan lain-lain), (5) 

menyimak untuk mengapresiasi bahan simakan, yaitu menyimak agar dapat 

menikmati serta menghargai bahan simakan (6) menyimak untuk mebedakan arti, 
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(7) menyimak untuk memecahkan masalah, (8) menyimak untuk meyakinkan 

pemikiran terhadap suatu masalah. 

Senada dengan pendapat tersebut, Gary T. Hunt (dalam Saddhono dan 

Slamet, 2012:13-14) menyebutkan tujuan menyimak sebagai berikut: (a) untuk 

memperoleh informasi yang bersangkut paut dengan pekerjaan, (b) agar menjadi 

lebih efektif dalam hubungan antarpribadi dalam kehidupan sehari-hari, (c) untuk 

mengumpulkan data agar dapat membuat kesimpulan yang masuk akal, dan (d) 

agar dapat memberikan respon yang tepat terhadap bahan simakan. 

Berdasarkan uraian tujuan menyimak tersebut, maka dapat ditarik 

simpulan, tujuan menyimak adalah proses untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh 

pembicara melalaui ujaran. 

 

2.2.1.3 Jenis–Jenis Menyimak 

Pengelompokan kegiatan menyimak dapat menjadi acuan penggunaan 

jenis menyimak yang sesuai dengan tujuan kegiatan menyimak. Misalnya 

menyimak intensif untuk kegiatan belajar atau penilaian dan menyimak ekstensif 

untuk kepentingan hiburan. Tarigan (1987:23-33) mengklasifikasikan jenis 

menyimak sebagai berikut. 

2.2.1.3.1  Menyimak Ekstensif 

Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang 

lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Penggunaan yang paling dasar 

adalah mengungkap atau mengingat kembali bahan yang telah dikenal atau 
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diketahui dalam suatu lingkungan baru dengan cara yang baru. Menyimak 

ekstensif memberi kesempatan dan kebebasan bagi para siswa untuk mendengar 

dan menyimak butir-butir kosa kata dan struktur-struktur yang masih asing atau 

baru baginya yang terdapat dalam arus ujaran yang berada dalam jangkauan dan 

kapasitas untuk menanganinya. 

 

2.2.1.3.2 Menyimak Intensif 

Menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih diawasi, 

dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Salah satu cara yang sangat sederhana utnuk 

melatih jenis menyimak ini adalah menyuruh siswa menyimak tanpa teks tulis, 

dengan cara sekali atau dua kali, kemudian memberikan kepada mereka suatu 

bagian yang mengandung beberapa penghubung kalimat dan memberikan kepada 

mereka teks-teks tertulis dengan mengosongkan tempat penghubung-penghubung 

kalimat itu berada. Tugas mereka adalah mengisinya tanpa menyimak pada pita 

rekaman lagi. 

 

2.2.1.3.3 Menyimak Sosial 

Menyimak sosial (social listening) atau menyimak konversasional 

(conversasional listening) biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial 

tempat orang-orang bercengkerama mengenai hal-hal yang menarik perhatian 

semua orang dan saling mendengarkan satu sama lain untuk membuat responsi 

yang pantas dan memperlihatkan perhatian yang wajar terhadap apa yang 

dikemukakan oleh seorang rekan. 
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2.2.1.3.4 Menyimak Sekunder 

Menyimak sekunder (secondary listening) adalah menyimak secara 

kebetulan dan secara ekstensif, misalnya menyimak musik yang mengiringi ritme 

atau tarian rakyat, menikmati musik sementara ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

tertentu misalnya melukis, membuat sketsa, dll. 

 

2.2.1.3.5 Menyimak Estetik/ Apresiatif 

Menyimak estetik (aestetic listening) ataupun yang disebut juga 

menyimak apresiatif (appreciational listening) adalah menyimak sebuah karya 

misalnya menyimak musik, puisi, atau drama yang dibacakan. 

 

2.2.1.3.6 Menyimak Kritis 

Menyimak kritis (critical listening) adalah menyimak yang di dalamnya 

terlihat kekurangannya serta ketidaktelitiannya yang akan diamati, misalnya 

menyimak untuk memahami makna petunjuk konteks, menyimak kebiasaan 

ujaran yang tepat, kata, pemakaian kata dan unsur kalimat lainnya, dll. 

Berdasarkan pengklasifikasian jenis menyimak dapat disimpulkan bahwa 

menyimak cerita pendek termasuk dalam menyimak estetik/ apresiatif. Menyimak 

cerita pendek dilakukan dengan mengapresasi unsur intrinsik cerita pendek 

sehingga berdasarkan pengklasifikasian jenis menyimak di atas termasuk jenis 

menyimak estetik/ apresiatif.  
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2.2.2 Hakikat Cerita Pendek 

Pada bagian ini akan dibahas pengertian cerita pendek, ciri-ciri cerita 

pendek, dan unsur intrinsik cerita pendek. 

 

2.2.2.1 Pengertian Cerita Pendek 

Kosasih (2012:34) menyatakan bahwa cerita pendek pada umumnya 

bertema sederhana, jumlah tokohnya terbatas, jalan ceritanya sederhana dan 

latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. 

Sehubungan dengan pendapat Kosasih, Suharianto (2005:28) 

menambahkan cerita yang pendek atau singkat belum tentu dapat digolongkan ke 

dalam jenis cerita pendek, jika ruang lingkup permasalahan yang diungkapkannya 

tidak memenuhi persyaratan yang dituntut oleh cerita pendek. Cerita pendek 

bukan ditentukan oleh banyaknya halaman untuk mewujudkan cerita tersebut atau 

sedikitnya tokoh yang terdapat di dalam cerita itu, melainkan disebabkan oleh 

ruang lingkup permasalahan yang ingin disampaikan oleh bentuk karya sastra 

tersebut.  

Salah satu bentuk fiksi yang terkenal dewasa ini adalah cerita pendek. 

Baribin (1985:48) menyatakan pada masa pendudukan Jepang hingga sekarang 

yang paling populer dan banyak dibuat oleh pengarang ialah cerita pendek. Cerita 

pendek memuat penceritaan yang memusatkan pada satu peristiwa pokok. 

Sedangkan peristiwa pokok itu tentu tidak selalu “sendirian” ada peristiwa lain 

yang sifatnya mendukung peristiwa pokok.  
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Menurut Satyagraha Hoerip (dalam Baribin, 1985:49), cerita pendek 

adalah karakter yang dijabarkan lewat rentetan kejadian-kejadian daripada 

kejadian-kejadian itu sendiri satu per satu. Apa yang terjadi di dalamnya 

merupakan suatu pengalaman atau penjelajahan. Dan reaksi mental itulah yang 

pada hakikatnya disebut “jiwa cerita pendek”. 

Baribin (1985:49) menjelaskan sebuah cerita pendek pada dasarnya 

menuntut adanya perwatakan jelas tokoh cerita. Sang tokoh merupakan ide 

sentral cerita; cerita bermula dari sang tokoh dan berakhir pula pada nasib yang 

menimpa Sang Tokoh. Unsur perwatakan lebih dominan daripada unsur cerita itu 

sendiri. Membaca sebuah cerita pendek berarti kita memahami manusia, bukan 

sekedar  mengetahui bagaimana jalan ceritanya. Perbedaannya dengan novel ialah 

bahwa novel kedudukan perwatakan dan jalan cerita seimbang, seperti dua sisi 

dari sebuah mata uang. 

Eri (2008:4) dalam artikelnya yang menyatakan bahwa cerita pendek 

adalah salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang bentuknya 

relatif pendek; tidak sepanjang novel. Namun demikian “kependekan” dalam 

sebuah cerita pendek itu tidak berarti dangkal dalam maknanya. Sebuah cerita 

pendek yang panjangnya “hanya” sekitar 3-4 halaman dapat mengandung makna 

yang dalam yang menghabiskan waktu berhari-hari untuk memahaminya. Unsur-

unsur pembangun cerita pendek secara garis besar dibedakan menjadi dua; (1) 

unsur pembangun dari dalam berupa alur, tokoh dan penokohan, setting, sudut 

pandang penceritaan, bahasa, dan tema, (2) unsur pembangun dari luar antara 

lain, latar belakang masalah, gaya penulisan, dan gejala/ situasi sosial tertentu. 
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Ringkasnya, cerita pendek adalah karangan prosa yang menceritakan 

beberapa tokoh dengan alur cerita yang singkat. Selain itu cerita pendek memiliki 

komposisi lebih sedikit dibanding novel bila dilihat dari segi pemusatan tokoh, 

pemusatan satu konflik, dan pemusatan alur cerita pendek.  Untuk memperjelas 

pemahaman mengenai cerita pendek, berikut akan disebutkan ciri-ciri cerita 

pendek. 

 

2.2.2.2 Ciri-ciri Cerita Pendek 

Ciri-ciri cerita pendek menurut Burhan Nurgiyantoro (2010:35), sebagai 

berikut: 

1) cerita pendek merupakan cerita pendek yang dapat dibaca sekali duduk kirakira 

bekisar antara setengah hingga dua jam. 

2)  cerita pendek menuntut penceritaan yang serba ringkas tidak sampai pada 

detail-detail khusus yang kurang penting yang lebih bersifat memperpanjang 

cerita. 

3) plot cerita pendek pada umumnya tunggal, hanya terdiri dari satu urutan cerita 

yang diikuti sampai cerita berakhir (bukan selesai). Karena berplot tunggal 

konflik yanga kan dibangun dan klimaks biasanya bersifat tunggal pila. 

4) cerita pendek hanya berisi satu tema, hal ini berkaitan dengan plot yang juga 

tunggal dan pelaku yang terbatas. 

5) tokoh dalam cerita pendek sangat terbatas, baik yang menyangkut jumlah 

ataupun dicita-cita jati diri tokoh, khususnya yang berkaitan dengan 

perwatakan. 
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6) cerita pendek tidak memerlukan detail-detail khusus tentang keadaan latar, 

misalnya yang meyangkut keadaan tempat dan latar sosial. Cerita pendek 

hanya memerlukan pelukisan secara garis besar saja asal telah mampu 

memberikan suasana tertentu. 

7) dunia imajiner yang ditampilkan cerita pendek hanya menyangkut salah satu 

sisi kecil pengalaman kehidupan saja.  

Dengan demikian, ciri-ciri cerita pendek yaitu cerita yang ringkas, pendek 

baik dari segi unsur pembangunnya maupun dari segi penceritaanya.  

 

2.2.2.3 Unsur-Unsur Pembangun Cerita Pendek 

Selain ciri-ciri cerita pendek, cerita pendek juga tersusun atas unsur– 

unsur pembangun cerita pendek yang saling berkaitan. Keterkaitan unsur-unsur 

pembangun tersebut membentuk kesatuan yang utuh. Berikut akan dipaparkan 

pengertian masing-masing unsur pembangun cerita pendek. 

 

 

 

 

2.2.2.3.1 Tema 

Sayuti (2000: 187) berpendapat bahwa tema merupakan makna cerita, 

gagasan sentral, atau dasar cerita. Tema merupakan ide pokok sebuah cerita yang 

diyakini dan dijadikan sumber cerita. Istilah tema sering disamakan 

pengertiannya dengan topik, padahal kedua istilah ini memiliki pengertian yang 
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berbeda. Topik dalam suatu karya adalah pokok pembicaraan, sedangkan tema 

merupakan gagasan sentral, yakni suatu yang hendak diperjuangkan dalam dan 

melalui karya fiksi. Wujud tema dalam fiksi biasaya berpangkal pada alasan 

tindak atau motif tokoh. 

Tema sering disebut juga dengan dasar cerita, yaitu pokok permasalahan 

yang mendominasi karya sastra. Tema adalah permasalahan yang merupakan titik 

tolak pengarang dalam menyusun cerita atau karya sastra tersebut sekaligus 

merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan oleh pengarang dengan karyanya 

tersebut (Suharianto 2005:17). 

Selanjutnya Kosasih (2012:40-41) menjelaskan bahwa tema adalah 

gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala 

persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, 

kecemburuan, dan sebagainya. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tema adalah dasar 

pemikiran yang mendasari sebuah karya sastra dan di dalamnya menerangkan 

garis besar cerita yang sederhana.  

 

2.2.2.3.2 Alur/Plot 

Pengertian alur dalam cerita pendek atau dalam karya fiksi pada umumnya 

adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga 

menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Istilah 

alur dalam hal ini sama dengan istilah plot maupun struktur cerita. 
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Adapun Aminudin (2009: 47) menjelaskan alur berhubungan dengan 

naik-turunnya jalan cerita karena adanya sebab akibat, dapat dikatakan pula plot 

dan jalan cerita dapat lahir karena adanya konflik. Tingkatan konflik terdiri atas 

pengenalan konflik, konflik muncul, konflik memuncak (klimaks), konflik 

mereda, dan penyelesaian. 

Selanjutnya, Kosasih (2012: 34-35) berpendapat bahwa alur (plot) 

merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab 

akibat. Secara umum, alur terbagi ke dalam bagian-bagian berikut: (a) pengenalan 

situasi cerita (exposition), bagian ini pengarang memperkenalkan tokoh serta 

hubungan antartokoh dan menata adegan-adegan cerita, (b) pengungkapan 

peristiwa (complication), bagian ini menampilkan awal permasalahan atau asal 

mula permasalahan yang dihadapi tokohnya, (c) menuju pada adanya konflik 

(rising action), adanya peningkatan permasalahan atau kesukaran dari tokoh, (d) 

puncak konflik (turning point) atau disebut dengan klimaks yaitu puncak 

permasalahan yang dihadapi oleh tokoh, pada bagian ini akan diperlihatkan 

apakah tokoh berhasil memecahkan masalahnya atau gagal, (e) penyelesaian 

(ending), berisi penjelasan tentang keadaan yang dialami tokohnya setelah 

melewati peristiwa puncak tersebut. Namun ada pula cerita pendek yang 

ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa adanya penyelesaian, dengan begitu 

penyelesaian cerita diserahkan pada daya imajinasi pembaca. 

Istilah lain dari alur adalah plot, yakni cara pengarang menjalin kejadian-

kejadian secara berurutan sehingga merupakan suatu yang padu, bulat, dan utuh. 
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Alur diibaratkan suatu kerangka karangan yang dijadikan pedoman dalam 

mengembangkan keseluruhan isi ceritanya (Suharianto 2005 : 18). 

Menurut Zulfahnur (1997 : 27) alur atau plot adalah rangkaian peristiwa 

yang disusun secara logis dan kausalitas. Dilihat dari aspek tokohnya alur dibagi 

atas dua bagian (1) alur erat, dijumpai pada cerita yang memiliki pelaku yang 

lebih sedikit sehingga hubungan antarpelaku erat; (2) alur longgar, hubungan 

antartokoh longgar karena banyak pelaku. Selain itu, hubungan peristwa longgar 

seolah-olah itu berdiri sendiri. 

Sementara Nurgiyantoro (1998 : 153-163) membedakan alur berdasarkan 

urutan waktu, jumlah, kepadatan, dan kriteria isi sebagai berikut. 

a. Alur Berdasarkan Urutan Waktu 

Urutan waktu yang dimaksud adalah waktu terjadinya perstiwa-peristiwa 

yang diceritakan dalam karya fiksi yang bersangkutan atau lebih tepatnya urutan 

pencitraan peristiwa-peristiwa yang ditampilkan. Berdasarkan urutan waktu alur 

dibedakan menjadi (1) alur lurus/ maju/ progresif; (2) alur sorot balik/ mundur/ 

flash-back/ regresif; (3) alur campuran. 

Alur lurus/ maju/ progresif pada sebuah karya fiksi jika peristiwa yang 

dikisahkan bersifat kronologis atau secara runtut cerita dimulai dari tahap awal 

(penyituasian, pengenalan, pemunculan konflik), tengah (konflik meningkat, 

klimaks), dan akhir (penyelesaian). 

Alur sorot balik/ mundur/ flash-back/ regresif pada sebuah karya fiksi jika 

urutan kejadian yang dikisahkan tidak bersifat kronologis, cerita tidak dimulai 

dari tahap awal, melainkan mulai dari tahap tengah atau bahkan tahap akhir, baru 
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kemudian tahap awal cerita dikisahkan. Kerya dengan alur demikian langsung 

menyuguhkan adegan konflik yang telah meruncing. 

Alur campuran pada sebuah karya fiksi jika urutan kejadian yang 

dikisahkan mungkin progresif tetapi di dalamnya sering terdapat adegan sorot 

balik, demikian pula sebaliknya. Bahkan boleh dikatakan tak mungkin ada sebuah 

cerita pun yang mutlak flash-back. Untuk mengetahui secara pasti kelompok 

peristiwa yang tergolong progresif-kronologis atau sorot balik, kita dapat meneliti 

secara sintagmatik dan paradigmatik semua peristiwa yang ada. 

b. Alur Berdasarkan Jumlah 

Alur tunggal dalam karya fiksi biasanya mengembangkan sebuah cerita 

dengan menampilkan seorang tokoh utama protagonis sebagai hero. Cerita pada 

umumnya mengikuti perjalanan hidup tokoh tersebut, lengkap dengan 

permasalahan dan konflik yang dialaminya. Alur tunggal sering digunakan jika 

pengarang ingin memfokuskan seorang tokoh tertentu sebagai hero atau 

pahlawan. 

Alur sub-subalur dalam karya fiksi biasanya memiliki lebih dari satu alur 

cerita yang dikisahkan atau terdapat lebih dari seorang tokoh yang dikisahkan 

perjalanan hidup, permasalahan, dan konflik yang dihadapinya. Struktur alur 

yang demikian dalam sebuah karya berupa alur utama dan alur tambahan. 

c. Alur Berdasarkan Kepadatan 

Alur berdasarkan kepadatan dimaksudkan sebagai padat atau tidaknya 

pengembangan dan perkembangan cerita pada sebuah karya fiksi. Peristiwa demi 

peristiwa yang dikisahkan mengkin berlangsung susul-menyusul secara cepat 
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mungkin juga sebaliknya. Berdasarkan kepadatannya alur dibedakan atas alur 

padat/ rapat dan alur longgar/ renggang. 

Alur padat atau rapat disajikan peristiwa-peristiwa fungsional terjadi 

susul-menyusul dengan cepat, hubungan antarperistiwa juga terjalin secara erat, 

dan pembaca seolah-olah selalu dipaksa untuk terus menerus mengikutinya. 

Setiap peristiwa yang ditampilkan terasa penting dan berperan menentukan dalam 

rangkaian cerita itu. 

Alur longgar atau renggang disajikan peristiwa-peristiwa dari peristiwa 

penting berlangsung lambat di samping hubungan antarperistiwa tersebut pun 

tidaklah erat benar, artinya antara peristiwa penting yang satu dengan yang lain 

disela oleh peristiwa tambahan atau sebagai pelukisan tertentu seperti 

penyituasian latar dan suasana yang semuanya itu dapat memperlambat 

ketegangan cerita. 

d. Alur Berdasarkan Kriteria Isi 

Alur berdasarkan kriteria isi dimaksudkan sebagai sesuatu, masalah, 

kecenderungan masalah yang diungkapkan dalam cerita. Alur berdasarkan 

kriteria isi terbagi atas (1) alur peruntungan; (2) alur tokohan; dan (3) alur 

pemikiran. 

Alur peruntungan berhubungan dengan cerita yang mengungkapkan nasib, 

peruntungan yang menimpa tokoh cerita yang bersangkutan. Alur peruntungan 

dibedakan atas alur gerak, alur sedih, alur tragis, alur penghukuman, alur 

sentimental, dan alur kekaguman. 
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Alur tokohan mengarah pada sifat tokoh yang menjadi fokus perhatian. 

Alur penokohan lebih banyak menyoroti keadaan tokoh daripada kejadian yang 

ada. Alur tokohan dibedakan atas alur pendewasaan, alur pembentukan, alur 

pengujian, dan alur kemunduran. 

Alur pemikiran mengungkapkan sesuatu yang menjadi bahan pemikiran, 

keinginan, perasaan, berbagai macam obsesi, dan lain hal yang menjadi masalah 

hidup dan kehidupan manusiaalur pemikiran dibedakan atas alur pendidikan, alur 

pembukaan rahasia, alur afektif, dan alur kekecewaan. 

Aminudin (2009 : 84) membedakan tahapan-tahapan peristiwa dalam 

suatu cerita atas pengenalan, konflik, komplikasi, klimaks, peleraian, dan 

penyelesaian. 

Pengenalan adalah tahap peistiwa dalam suatu cerita rekaan yang 

memperkenalkan tokoh-tokoh atau latar cerita. Yang dikenalkan dalam tokoh ini 

misalnya, nama, asal, ciri fisik, dan sifatnya. 

Konflik atau tikaian adalah ketegangan atau pertentangan antara dua 

kepentingan atau kekuatan di dalam cerita rekaan. Pertentangan ini dapat terjadi 

dalam diri tokoh, antara dua tokoh, antara tokoh dan masyarakat atau 

lingkungannya, antara tokoh dan alam, serta antara tokoh dan Tuhan. Ada konflik 

batin dan konflik lahir. 

Komplikasi atau rumitan adalah bagian tengah alur cerita rekaan yang 

mengembangkan tikaian. Dalam tahap ini konflik yang terjadi semakin tajam 

karena berbagai sebab dan berbagai kepentingan yang berbeda dari setiap tokoh. 
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Klimaks adalah bagian alur cerita rekaan yang melukiskan puncak 

ketegangan, terutama dipandang dari segi tanggapan emosional pembaca. 

Klimaks merupakan puncak rumitan yang diikuti oleh krisis atau titik balik. 

Krisis adalah bagian alur yang mengawali penyelesaian. Saat dalam alur 

yang ditandai oleh perubahan alur cerita menuju selesainya cerita. Karena setiap 

klimaks diikuti krisis, keduanya sering disamakan. 

Peleraian adalah bagian struktur alur yang sesudah mencapai klimaks. 

Pada tahap ini peristiwa-peristiwa yang terjadi menunjukkan perkembangan ke 

arah penyelesaian. 

Penyelesaian adalah tahap akhir suatu cerita rekaan. Dalam tahap ini 

semua masalah dapat diuraikan, kesalahpahaman diselesaikan, rahasia dibuka. 

Ada dua macam penyelesaian yaitu terbuka dan tertutup. Penyelesaian terbuka 

adalah bentuk penyelesaian cerita yang diserahkan kepada pembaca. Penyelesaian 

tertutup adalah bentuk penyelesaian cerita yang diberikan oleh sastrawan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alur atau 

plot adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa 

sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu 

cerita. Tahapan tersebut yaitu pengenalan, konflik, komplikasi, klimaks, 

peleraian, dan penyelesaian. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa alur adalah rangkaian cerita 

yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita 

yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Tahapan tersebut yaitu 

pengenalan, konflik, komplikasi, klimaks, peleraian, dan penyelesaian. 
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2.2.2.3.3 Tokoh dan Penokohan 

Karakter tokoh dapat didefinisikan melalui gambaran tingkah laku dan 

ucapan-ucapan tokohnya. Selain itu, karakter tokoh juga dapat didefinisikan dari 

interaksi tokoh dengan tokoh lain artinya rupa (wujud atau keadaan), bentuk (dan 

sifatnya), macam (dalam arti jenis), sifat dan keadaan badan (perawakan), orang 

yang terkemuka atau kenamaan. Tokoh cerita pendek hadir sebagai seorang yang 

dikisahkan perjalanan hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur baik sebagai pelaku 

dalam berbagai peristiwa yang diceritakan. 

Suharianto (2005:20-21) memaparkan bahwa penokohan ialah 

pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang 

dapat berupa pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat-istiadatnya, dan 

sebagainya. Melukiskan tokoh cerita juga bisa dengan cara langsung dan cara 

tidak langsung, disebut langsung apabila pengarang langsung menguraikan atau, 

menggambarkan keadaan tokoh, sebaliknya apabila pengarang secara tersamar, 

dalam memberitahukan wujud atau keadaan tokoh ceritanya, maka dikatakan 

pelukisan tokohnya sebagai tak langsung. 

Dalam memahami watak tokoh, pembaca dapat menelusurinya dengan 

mencermati: (1) tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya; (2) 

gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya 

maupun caranya berpakaian; (3) menunjukkan bagaimana perilakunya; (4) 

melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri; (5) memahami 

bagaimana jalan pikirannya; (6) melihat bagaimana tokoh lain berbicara 
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dengannya; (7) melihat bagaimana tokoh lain memberikan reaksi terhadapnya; 

dan (8) melihat tokoh itu dalam mereaksi tokoh yang lainnya (Aminuddin 2009 : 

80-81). 

Kosasih (2012: 36-37) juga menambahkan bahwa penokohan merupakan 

cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh 

dalam cerita. Teknik-teknik penggambaran karakteristik tokoh meliputi teknik 

analitik atau penggambaran langsung, penggambaran fisik dan perilaku tokoh, 

penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, penggambaran tata kebahasaan 

tokoh dan pengungkapan jalan pikiran tokoh. 

Sudjiman (1991 : 23-24) membagi metode penyajian metode penokohan, 

yaitu: (1) metode analitis atau metode langsung yaitu pengarang mengisahkan 

watak tokoh dengan menyisipkan komentar setuju atau tidaknya akan watak 

tokoh tersebut. Jadi di dalam cerita pengarang tidak hanya memaparkan watak 

tokohnya tetapi juga menambahkan komentar tentang watak tersebut; (2) metode 

ragaan atau metode tak langsung atau metode dramatik yaitu pengarang 

menggambarkan watak tokoh melaui percakapan, pikiran, dan tingkah laku tokoh 

yang disajikan pengarang, bahkan juga dilihat dari penampilan fisiknya serta 

gambaran lingkungan tempat tinggal tokoh; (3) metode kontekstual yaitu 

pengarang menggambarkan watak tokoh melalui bahasa yang digunakan tokoh 

yaitu dengan bahasa istilah atau kiasan. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh adalah 

individu rekaan pengarang yang bersifat fiktif yang mengemban peristiwa dalam 

cerita. Sehubungan dengan hal itu, dalam menulis cerita pendek tokoh merupakan 
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unsur yang penting karena tanpa adanya tokoh tidak akan terjalin sebuah cerita. 

Berbeda dengan penjelasan mengenai watak tokoh, dari beberapa pendapat 

bahwa penokohan dapat disimpulkan sebagai gambaran yang jelas tentang 

seseorang yang berperan dalam sebuah cerita, peran seseorang tersebut dapat 

berupa keadaan lahiriah atau batiniah. Penokohan tersebut berfungsi sebagai 

penghidup tokoh dalam cerita. 

 

2.2.2.3.4 Latar (setting) 

Latar merupakan tempat atau waktu terjadinya cerita. Sebuah cerita 

tentunya ada latar yang menyertainya. Kegunaan latar atau setting dalam sebuah 

cerita adalah sebagai petunjuk kapan dan di mana cerita tersebut berlangsung. 

Selain itu, latar juga dapat menunjukkan nilai-nilai yang ingin diungkapkan oleh 

pengarang (Suharianto: 22-23). 

Latar dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni latar material adalah 

alam sekeliling, dan latar sosial adalah tata krama, adat istiadat, serta pandangan 

hidup. Kegunaan latar dalam cerita biasanya tidak hanya sekadar sebagai 

petunjuk kapan dan di mana cerita tersebut terjadi, melainkan juga sebagai tempat 

pengambilan nilai-nilai yang ingin diungkapkan pengarang melalui ceritanya. 

Tugas latar yang terutama adalah menyokong penokohan dan alur. 

Ditinjau dari hubungan antara latar dengan cerita, Perrine (dalam Aresta: 

2012) berpendapat bahwa latar dapat dibagi menjadi dua macam. Yaitu latar 

sejalan dan latar kontras. Disebut latar sejalan apabila lingkungan sekitar 

terjadinya peristiwa digambarkan sesuai dengan situasi yang tengah terjadi. 
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Misalnya, ketika tokoh utama sedang sedih, langit digambarkan sedang mendung 

penuh awan hitam. Latar kontras kebalikan dari latar sejalan, yakni lingkungan 

sekitar digambarkan berlawanan dengan situasi yang tengah terjadi. Misalnya, 

ketika tokoh utama sedang bersedih, alam sekitarnya digambarkan cerah. Dalam 

sebuah cerita sering terdapat hal-hal  yang berhubungan dengan kebiasaan atau 

nilai-nilai yang berlaku pada daerah atau masyarakat tertentu yang menunjukkan 

local colour atau biasa disebut warna kedaerahan. Dari local colour dapat 

diketahui tempat dan waktu terjadinya cerita. 

Pendapat lain disampaikan oleh Stanton (2007:35) yang mengatakan 

bahwa latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa daalam cerita, 

yaitu dunia cerita sebagai tempat terjadinya peristiwa. Dalam latar inilah segala 

peristiwa yang menyangkut hubungan antartokoh terjadi. Latar dalam cerita 

pendek biasanya mempunyai dua tipe, yaitu pertama, latar yang diceritakan 

secara detail, ini biasanya terjadi jika cerpem fokus pada persoalan latar. Kedua, 

latar yang diceritakan tidak menjadi fokus utama atau masalah, biasanya latar 

hanya disebut  secara detail.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa latar adalah 

gambaran tentang tempat, waktu atau masa, dan kondisi sosial terjadinya cerita. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa latar tediri atas latar tempat, latar waktu, dan 

latar sosial. Latar tempat menunjuk pada tempat atau lokasi terjadinya cerita. 

Latar waktu atau masa menunjuk pada kapan cerita tersebut terjadi. Sedangkan 

latar sosial menunjuk pada kondisi sosial yang melingkupi terjadinya cerita. 
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2.2.2.3.5 Gaya Bahasa 

Pengertian gaya bahasa diungkapkan oleh Wiyanto (2005:77) yang 

menyatakan  bahwa gaya bahasa adalah cara khas dalam menyampaikan pikiran 

dan perasaan. Dengan cara yang khas itu kalimat-kalimat yang dihasilkannya 

menjadi hidup. Pendapat senada juga disampaikan oleh Kusmayadi (2010:27) 

yang menyatakan bahwa gaya bahasa adalah teknik pengolahan bahasa oleh 

pengarang dalam upaya menghasilkan karya sastra yang hidup dan indah. Artinya 

seorang pengarang memliki ciri khas tersendiri dalam gaya bahasa dalam 

penulisan suatu karya sastra.  

Selanjutnya Keraf (2006:24) menyatakan bahwa diksi atau gaya bahasa 

mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu 

gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau 

mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik 

digunakan dalam suatu situasi. 

Adapun Aminuddin (2009:72) menerangkan bahwa gaya adalah cara 

seorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media 

bahasa yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana 

yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. 

Dari uraian gaya bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal 

gaya bahasa, masing-masing pengarang mempunyai ciri khas atau gaya 

mengarang sendiri. Karena, gaya bahasa merupakan cara pengarang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan atau secara lisan. 
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Pemilihan kata yang dilakukan oleh pengarang bertujuan agar ceritanya lebih 

menarik. 

 

2.2.2.3.6  Sudut Pandang 

Istilah lain dari pusat pengisahan adalah sudut pandang. Keduanya 

merujuk pada istilah dalam bahasa Inggris point of view. Stanton (2007:53) 

menyatakan bahwa sudut pandang yaitu pusat kesadaran tempat kita dapat 

memahami setiap peristiwa dalam cerita.  

Adapun Aminudin (2009:90) berpendapat bahwa sudut pandang atau titik 

pandang adalah cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang 

dipaparkannya. 

Sayuti (2000:157) berpandangan bahwa sudut pandang yang digunakan 

secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yakni (1) sudut pandang 

akuan-sertaan, (2) sudut pandang akuan-taksertaan, (3) sudut pandang diaan 

mahatahu, (4) sudut pandang diaan-terbatas. 

Menurut Suharianto (2005:25) untuk menampilkan cerita mengenai 

perikehidupan tokoh tersebut pengarang akan menentukan “siapa” orangnya dan 

akan “berkedudukan” sebagai apa pengarang dalam cerita tersebut. Siapa yang 

bercerita itulah yang disebut pusat pengisahan atau sering disebut dengan istilah 

point of view. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut pandang merupakan 

cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang disajikannya. Dalam 

menentukan sudut pandang penulis harus memperhatikan isi dan jalan cerita yang 



39 

 

 

 

akan ditulis, manakah sudut pandang yang sesuai dan paling dapat menghidupkan 

cerita. 

 

2.2.2.3.7 Amanat 

Siswanto (2008 : 76) mengatakan bahwa amanat adalah gagasan yang 

mendasari karya sastra dan dijadikan pesan yang ingin disampaikan pengarang 

kepada pembaca atau pendengar. Di dalam karya sastra modern amanat ini 

biasanya tersirat, di dalam karya sastra lama pada umumnya amanat tersurat. 

Nurgiyantoro (2010:321) juga mengemukakan bahwa amanat dalam karya 

sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, 

pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin 

disampaikan kepada pembaca. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa amanat adalah pesan 

atau ajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya.  

2.2.3 Hakikat Menyimak Cerita Pendek 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian menyimak cerita 

pendek dan tahapan dalam menyimak cerita pendek. 

 

2.2.3.1 Pengertian Menyimak Cerita Pendek 

Menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian 

disertai pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh pesan dan 

informasi serta menanggapi hal yang telah disimak dan diharapkan memperoleh 

inspirasi yang dapat melahirkan inspirasinya. 



40 

 

 

 

Cerita pendek adalah karangan prosa yang menceritakan tentang suatu 

cerita yang memiliki tokoh cerita dengan alur cerita yang singkat. 

Jadi, menyimak cerita pendek adalah kegiatan mendengarkan cerita 

pendek dengan penuh perhatian disertai pemahaman, apresiasi, dan interpretasi 

untuk memperoleh pesan dan informasi serta menanggapi hal yang terkandung di 

dalam cerita pendek yang telah disimak dan diharapkan memperoleh inspirasi 

yang dapat melahirkan inspirasinya. 

 

2.2.3.2 Tahapan Menyimak Cerita Pendek 

Menurut Tarigan (2008:31) menyimak adalah suatu proses kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta 

memahami makna komunikasi yang disampaikan pembicara melalui ujaran atau 

bahasa lisan.  

Proses menyimak dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan dalam 

memperoleh informasi dari bahan simakan. Tahap-tahap tersebut yaitu (1) 

penerimaan, menyimak dimulai dengan penerimaan pesan-pesan yang dikirim 

pembicara baik yang besifat verbal maupun nonverbal. Dalam menyimak cerita 

pendek, siswa diminta memperhatikan pembacaan cerita pendek baik audio 

maupun visual berupa ekspresi dari pembaca cerita pendek; (2) pemahaman, pada 

tahap ini berupaya mengetahui siapa dan apa yang dimaksudkan oleh pembicara 

dengan cara mempelajari emosi-emosinya. Dalam menyimak cerita pendek, 

pemahaman sangat penting untuk mengetahui isi cerita pendek yang disimaknya; 
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(3) pengingatan, selama proses menyimak kita perlu mengingat berbagai pesan 

yang disampaikan dalam bahan simakan. Dalam menyimak cerita pendek, siswa 

membutuhkan konsentrasi penuh untuk mengingat apa yang disampaikan oleh 

pembaca cerita pendek sehingga dapat dengan mudah dalam menentukan unsur 

intrinsik cerita pendek; (4) pengevaluasian, terdiri atas penilaian dan 

pengkritisian pesan; (5) penanggapan, tanggapan ini merupakan umpan balik 

yang menginformasikan bahwa kita mengirim balik kepada pembicara bagaimana 

kita merasakan dan apa yang kita pikirkan tentang pesan-pesan pembicara. Dalam 

menyimak cerita pendek, tahap penanggapan merupakan proses untuk memulai 

menentukan unsur intrinsik cerita pendek (Hermawan 2012 : 36 - 42). 

 

2.2.3.3 Hal - Hal yang Perlu Diperhatikan saat Menyimak Cerita Pendek  

Menyimak dengan baik menuntut perhatian, pemikiran, penelaran, 

penafsiran, dan imajinasi dari sang penyimak. Penyimak harus memproyeksikan 

diri ke dalam isi simakan dan berupaya memahaminya Tarigan (1997 : 79). Hal – 

hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak cerita pendek yaitu (1) konsentrasi 

merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan menyima. Hal-hal yang 

berkaitan dengan isi cerita pendek perlu ditelaah dan dicermati dengan baik; (2) 

mencatat hal – hal penting berkaitan dengan unsur intrinsik cerita pendek. Hal ini 

bertujuan mencegah hal – hal yang terlewatkan pada cerita pendek yang disimak; 

(3) mencari petunjuk nonverbal yaitu gaya, mimik, gerak – gerik, dan gerakan 

pembaca cerita pendek dapat membantu dalam memahami isi cerita pendek; (4) 

bertindak responsif, yaitu penyimak harus bertanya kepada diri sendiri keinginan 
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yang dikehendaki atau dituntut oleh pembicara; (5) bersikap analitis yaitu 

menganalisis bahan simakan berkaitan dengan unsur intrinsik cerita pendek yaitu 

menganalisis tema, alur, tokoh dan penokohan, latar (setting), sudut pandang, 

gaya bahasa, serta amanat; (6) mencegah gangguan yang mengganggu proses 

menyimak cerita pendek. 

 

2.2.4 Hakikat Pembelajaran Menyimak Cerita Pendek 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai tujuan pembelajaran menyimak 

cerita pendek, pemilihan materi menyimak cerita pendek, kriteria pemilihan cerita 

pendek, dan penilaian pembelajaran menyimak cerita pendek. 

 

2.2.4.1 Tujuan Pembelajaran Menyimak Cerita Pendek 

Tujuan pembelajaran sastra khususnya pembelajaran menyimak cerita 

pendek adalah terwujudnya kemampuan siswa untuk mengapresiasi sastra 

khususnya cerita pendek secara memadai. Tujuan tersebut walaupun bersifat 

umum telah memberi arah terhadap tujuan yang lebih khusus dan operasional. 

Kejelasan tujuan pembelajaran sastra khususnya cerita pendek sangat penting 

sebab akan memberikan pedoman bagi pemilihan bahan  yang sesuai. Pemilihan 

bahan pembelajaran dan bahan yang akan diteskan harus menopang tercapainya 

tujuan yaitu membimbing dan meningkatkan kemampuan mengapresiasi sastra 

siswa (Nurgiyantoro 2001 : 293). 
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2.2.4.2 Pemilihan Materi Pembelajaran Menyimak Cerita Pendek 

Pemilihan materi pembelajaran menyimak cerita pendek sepenuhnya 

diserahkan pada guru. Namun ada beberapa pertimbangan yang harus 

diperhatikan sebagai dasar pedoman untuk memilih materi pembelajaran yang 

berkaitan dengan apresiasi siswa. Pemilihan materi pembelajaran sesuai dengan 

perkembangan dan kemampuan siswa. Oleh karena itu, karya sastra yang 

disajikan berdasarkan tingkat kesukaran siswa. Tanpa adanya kesesuaian siswa 

dan bahan yang akan diajarkan, pelajaran dikatakan belum berhasil. 

Materi pembelajaran merupakan suatu yang disajikan oleh guru untuk 

diolah dan kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, materi pembelajaran 

merupakan salah satu unsur atau komponen yang penting artinya untuk mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran materi pembelajaran terdiri atas fakta-fakta, 

generalisasi, konsep, hukum/aturan, dan sebagainya yang terkandung dalam mata 

pelajaran (Ibrahim dan Syaodih 2003 : 100). 

Secara garis besar  bahan pembelajaran sastra dapat dibedakan dalam dua 

golongan, yaitu: (1) bahan apresiasi tak langsung berfungsi untuk menunjang 

berhasilnya pengajaran apresiasi yang bersifat langsung. Bahan apresiasi tak 

langsung menyaran pada bahan pengajaran yang bersifat teoretis dan sejarah 

yaitu teori sastra dan sejarah sastra; (2) bahan apresiasi langsung mengarahkan 

pada pengertian bahwa siswa langsung dihadapkan pada berbagai jenis karya 

sastra. Siswa secara kritis dibimbing untuk memahami, mengenali berbagai 
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unsurnya yang khas, menunjukkan kaitan diantara berbagai unsur yang semuanya 

tercakup dalam wadah apresiasi (Nurgiyantoro 2001 : 293). 

Berdasarkan pemilihan materi pembelajaran menyimak cerita pendek 

hendaknya dibutuhkan perencanaan pemilihan cerita pendek untuk bahan yang 

akan digunakan dalam menyimak cerita pendek. Pemilihan cerita pendek 

dimaksudkan agar siswa bisa menikmati cerita pendek yang akan disimak dan 

sesuai dengan materi pembelajaran menyimak cerita pendek serta hasil yang akan 

dicapai maksimal. 

Nurgiyantoro (2001 : 214-215) mengemukakan bahwa pembelajaran 

menyimak di sini diartikan sebagai pembelajaran yang menguji kemampuan 

menangkap dan memahami bahasa lisan. Oleh karena itu, bahan kebahasaan yang 

sesuai tentulah berupa wacana. Dalam pembelajaran menyimak cerita pendek, 

cerita pendek berperan sebagai wacana karena cerita pendek memuat informasi 

yang merupakan bagian dari wacana. Pemilihan cerita pendek sebagai bahan 

untuk tes kemampuan menyimak hendaknya juga mempertimbangkan beberapa 

faktor, yaitu:  

a. Tingkat Kesulitan Cerita pendek 

Tingkat kesulitan cerita pendek  ditinjau dari faktor kosa kata dan struktur 

yang digunakan. Jika kosa kata yang digunakan sulit, bermakna ganda, dan 

abstrak, cerita pendek tersebut termasuk cerita pendek yang tinggi tingkat 

kesulitannya. Cerita pendek yang baik untuk digunakan dalam tes kemampuan 

menyimak adalah cerita pendek yang tidak terlalu sulit atau sebaliknya terlalu 

mudah. 
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b. Isi dan Cakupan Cerita pendek 

Isi dan cakupan cerita pendek biasanya mempengaruhi tingkat kesulitan 

cerita pendek. Jika isi atau cakupan cerita pendek itu sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa atau sesuai dengan bidang yang dipelajari, hal itu akan 

mempermudah cerita pendek yang bersangkutan. Cerita pendek yang akan 

diteskan hendaknya berisi hal-hal yang bersifat netral sehingga sangat 

memungkinkan adanya kesamaan pandangan terhadap isi. 

c. Jenis Cerita pendek 

Cerita pendek yang digunakan untuk tes kemampuan menyimak cerita 

pendek perlu dibatasi panjang cerita pendek yang akan diujikan, yang paling 

penting adalah dari segi validitas tes itu terpenuhi. Artinya tes itu benar-benar 

mampu mengungkap kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan. 

 

2.2.4.3 Penilaian Pembelajaran Menyimak Cerita Pendek 

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum Satuan Pendidikan 

tahap evaluasi dilakukan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Demikian 

halnya dengan penilaian keterampilan menyimak cerita pendek, dilakukan 

melalui penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian hasil hanya merujuk pada 

hasil simakan siswa berupa respon atau jawaban-jawaban terhadap pertanyaan, 

sedangkan penilaian terhadap proses dilakukan dengan menggunakan instrumen 

penilaian yang dirancang guru. 

Penilaian tingkatan tes kemampuan menyimak menurut Nurgiyantoro 

(2001: 219-225) sebagai berikut.  
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2.2.4.3.1. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Ingatan 

Tes kemampuan menyimak pada tingkat ingatan sekadar menuntut siswa 

untuk mengingat fakta atau menyebutkan kembali fakta-fakta yang terdapat di 

dalam cerita pendek yang telah diperdengarkan. Fakta tersebut bisa berupa nama, 

peristiwa, angka, tanggal, tahun, dan sebagainya. Bentuk tes yang dipergunakan 

dapat tes bentuk objektif isian singkat atupun pilihan ganda. 

 

2.2.4.3.2. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Pemahaman 

Tes kemampuan menyimak pada tingkat pemahaman menuntut siswa 

untuk dapat memahami cerita pendek yang diperdengarkan. Kemampuan 

pemahaman yang dimaksud terhadap isi cerita pendek, hubungan antaride, 

antarfaktor, antarperistiwa, hubungan sebab akibat, dan sebagainya. Akan tetapi, 

kemampuan pada tingkat pemahaman belum kompleks benar, belum menuntut 

kerja kognitif tingkat tinggi. 

 

2.2.4.3.3. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Penerapan 

Butir tes pada tingkat penerapan adalah butir tes yang terditi atas 

pernyataan yang diperdengarkan dan gambar-gambar sebagai alternatif jawaban 

yang terdapat di dalam lembar tugas. Siswa diperdengarkan sebuah cerita pendek 

satu kali dan tugas siswa adalah memilih diantara beberapa gambar yang 

disediakan sesuai dengan cerita pendek. 
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2.2.4.3.4. Tes Kemampuan Menyimak Tingka Analisis 

Tes kemampuan menyimak pada tingkat analisis pada hakikatnya juga 

merupakan tes untuk memahami informasi dalam tes yang diteskan. Akan tetapi, 

untuk dapat memahami informasi siswa dituntut untuk kerja analisis. Tanpa 

melakukan kerja analisis, jawaban yang tepat secara pasti belum dapat 

ditentukan. Dengan demikian, butir tes tingkat analisis lebih kompleks dan sulit 

daripada tingkat pemahaman. 

 

2.2.5 Hakikat Model Berpikir Induktif 

Landasan teoretis yang akan dibahas dalam subbab ini adalah mengenai 

pengertian model berpikir induktif, ciri-ciri pembelajaran model berpikir induktif, 

serta kelebihan dan kekurangan model berpikir induktif. 

 

2.2.5.1 Pengertian Model Berpikir Induktif 

Secara khusus model pembelajaran diartikan sebagai kerangka konseptual 

yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. Atas 

pemikiran tersebut model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

memikirkan dan  melukiskan prosedur yang mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran (Winataputra 2001:3).   

Model berpikir induktif diciptakan oleh Hilda Taba. Model berpikir 

induktif sangat dekat gaya penalaran induktif. Model berpikir induktif pada 
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awalnya dikemukakan oleh filosof Inggris, Prancis Bacon (1561) yang 

menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang 

kongkret sebanyak mungkin. Adapun yang dimaksud dengan berpikir induktif 

adalah “suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari hal yang bersifat 

khusus menuju hal yang lebih umum”. 

Kemudian pada tahun 1966 Hilda Taba memperkenalkan suatu model 

pembelajaran yang didasarkan atas cara berpikir induktif yaitu model 

pembelajaran induktif. Model pembelajaran berpikir induktif menurut Hilda Taba 

juga dikembangkan atas dasar “konsep proses mental siswa dengan 

memperhatikan proses berpikir siswa untuk menangani informasi dan 

menyelesaikannya”. 

Taba mengembangkan model pembelajaran induktif ini melalui strategi 

mengajar yang didesain untuk membangun proses induktif serta membantu siswa 

dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam mengategorikan dan 

menangani informasi. Jadi pada dasarnya model pembelajaran ini dikembangkan 

berdasarkan cara berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah 

atau fenomena berdasarkan informasi atau data yang diperoleh. “Atas dasar cara 

berpikir induktif tersebut, model pembelajaran ini menekankan pengalaman 

lapangan seperti mengamati gejala atau mencoba suatu proses kemudian 

mengambil kesimpulan”. 

Model Hilda Taba merupakan salah satu model pembelajaran induktif. 

Huda (2014: 78-79) menjelaskan bahwa model pembelajaran induktif merupakan 

strategi yang direncanakan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan 
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berpikir tingkat tinggi dan kreatif melalui observasi, membandingkan, penemuan 

pola, dan menggeneralisasikan. Guru menciptakan suasana aktif belajar dengan 

mendorong siswa mengadakan pengamatan dan memfokuskan pengamatan 

melalui pertanyaan-pertanyaan. 

Di samping itu, model ini merupakan penjabaran dari teori belajar 

kontruktif dan inkuiri. Model ini diorientasikan pada pembelajaran berorientasi 

pemrosesan informasi. Langkah-langkahnya adalah: (a) pembentukan konsep 

(mendata, mengklasifikasi, memberi nama) terhadap karya yang diapresiasi; (b) 

analisis konsep (menafsirkan, membandingkan, menggeneralisasikan); serta (c) 

penerapan prinsip (menganalisis masalah baru, membuat hipotesis, menjawab 

hipotesis, memeriksa hipotesis) dan dapat diakhiri melalui penciptaan karya baru.  

Strategi pembelajaran yang dikembangkan dengan model Taba 

mengidentifikasikan tugas-tugas kognitif siswa. Berdasarkan hal tersebut, sintaks 

terbagi menjadi tiga tahapan model berpikir induktif, antara lain: 

Tabel 2.1 Tahapan Model Berpikir Induktif  

Tahap Kegiatan Jenis pertanyaan 

Pembentukan 

konsep 

Menyebutkan dan 

mengumpulkan data 

dari sebuah tayangan 

film pendek.  

Mengelompokkan 

data  

Memberi nama dan 

mengategorikan data 

Apa yang Anda 

simak dalam film 

pendek tadi?, apa 

yang Anda amati, 

yang menarik, catat 

mana yang dapat 

dikelompokkan?, 

bagaimana Anda 

menyebut 

kelompok itu? 

Penafsiran 

data  

Mengidentifikasi 

butir-butir  

Menerangkan 

hubungan butir-butir 

sebab-akibat 

Apa yang Anda 

ketahui, simak, dan 

dapatkan? 

Apa artinya ini, 

bayangkan apa 
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Membuat kesimpulan, 

menemukan 

implikasinya 

yang terjadi pada 

benak Anda setelah 

menyimak film 

pendek tadi, apa 

yang Anda dapat 

simpulkan dari 

cerita pendek tadi? 

Penerapan 

prinsip 

 Apa yang akan 

terjadi jika... dalam 

cerita pendek tidak 

demikian? 

Mengapa Anda 

mengira hal tadi 

hal tadi akan 

terjadi dalam 

kehidupan? 

Apa yang 

memungkinkan... 

ini umumnya 

benar, atau 

mungkin benar. 

Sehubungan dengan penggunaan model berpikir induktif dalam kegiatan 

memahami cerita pendek, implementasi ketiga tahap tersebut dapat 

dideskripsikan, sebagai berikut: 

Pada tahap I menjelaskan mengenai pembentukan konsep. Pada tahap 

pembentukan konsep, guru mengajak siswa untuk membentuk dan 

mengembangkan konsep yang dapat digunakan siswa untuk memproses informasi 

selanjutnya. Dalam tahap pembentukan konsep terdapat tiga fase, fase yang 

pertama yaitu siswa menyebutkan data-data berupa unsur pembangun cerita 

pendek yang relevan dengan cerita pendek. Selanjutnya fase kedua, siswa diminta 

untuk mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan unsur pembangun cerita 

pendek. Fase ketiga dalam pembentukan konsep yaitu, siswa diminta untuk 

memberi nama atau label berdasarkan unsur pembangun cerita pendek dari data 

yang disebutkan. 
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 Tahap II yaitu, penafsiran data. Tahap penafsiran data ini siswa diminta 

untuk mengidentifikasi data yang telah dikelompokkan dan diberi nama sesuai 

unsur pembangun cerita pendek dari cerita pendek yang disimak. Setelah 

mengidentifikasi data, siswa diminta untuk mejelaskan hubungan sebab-akibat 

dari data yang diperoleh dan kemudian data-data tersebut disimpulkan. 

Seperti halnya pada tahap I dan II yang menjelaskan pembentukan konsep 

dan penafsiran data. Tahap III ini akan menjelaskan penerapan prinsip. Pada 

tahap penerapan prinsip, siswa diminta untuk memprediksi pengaruh atau akibat 

yang akan terjadi. Selain siswa memprediksi pengaruh yang akan terjadi, siswa 

juga diminta untuk menjelaskan alasan dari pengaruh yang telah diprediksi. 

Setelah menjelaskan alasan dari pengaruh yang telah diprediksi, siswa diminta 

untuk membuat simpulan secara menyeluruh yang sesuai dengan unsur 

pembangun cerita pendek dari cerita pendek yang ditayangkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui model 

berpikir induktif semata-mata guru hanya sebagai mediator dan motivator. Guru 

harus terampil dalam menciptakan kelas yang hidup dan menjadi lem perekat jika 

ada pendapat-pendapat siswa yang bersebrangan, supaya kelas tidak menjadi 

kelas yang mati (diam) dan hasil belajar siswa akan meningkat.  

 

2.2.5.2 Ciri-Ciri Pembelajaran Model Berpikir Induktif 

 Ciri-ciri pembelajaran model berpikir induktif adalah: 

1) penekanan pada keterampilan berpikir dan tujuan-tujuan afektif; 

2) guru dalam kaitan ini semata-mata sebagai mediator dan motivator; 



52 

 

 

 

3) memberi kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. 

 

2.2.5.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Berpikir Induktif 

Kelebihan pembelajaran dengan menggunakan model berpikir induktif 

adalah: 

1) mengembangkan keterampilan berfikir siswa; 

2) siswa akan bebas terlibat dalam sebuah karya sastra; 

3) siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran;  

4) dapat menguasai topik-topik yang dibicarakan karena adanya tukar pendapat 

antara siswa sehingga terdapat kesimpulan akhir; 

5) tercipta suasana kelas yang hidup; 

Kekurangan pembelajaran dengan menggunakan model berpikir induktif 

adalah: 

1) penggunaan waktu yang kurang efisien; 

2) sukar menentukan pendapat yang sama, karena setiap siswa memiliki gagasan 

yang berbeda. 

 

2.2.6 Hakikat Media Pembelajaran 

 Pada hakikatnya, media dalam pembelajaran diperlukan dalam proses 

pembelajaran yaitu untuk membantu siswa agar mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Media adalah suatu alat atau komponen yang berfungsi 

sebagai perangsang kegiatan belajar. Dalam subbab ini dibahas mengenai 

pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, media film pendek. 
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2.2.6.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Heinich (dalam Daryanto, 2011: 4) berpendapat bahwa Kata media 

merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai 

perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima.  

Selain pendapat dari Heinich, Criticos (1996) juga menjelaskan media merupakan 

salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan.  

Pengertian media pembelajaran juga disebutkan oleh Gagne (dalam 

Sadiman,dkk, 2010:6) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat memberi stimulus untuk belajar. Berbagai 

jenis komponen tersebut dapat diartikan sebagai manusia atau orang-orang yang 

berada di sekitar siswa, kondisi alam sekitar siswa atau tempat berlangsungnya 

pembelajaran, dan gabungan dari keduanya atau lingkungan tempat proses 

pembelajaran tersebut. Berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat memberi stimulus untuk belajar tersebut (media) dapat meningkatkan 

proses belajar siswa (Sudjana dan Rivai 2010:2). 

 Lebih ringkas, Arsyad (2011:2) menjelaskan bahwa media adalah bagian 

yang tidak dapat terpisahkan dari proses belajar mengajar demi mencapai tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. 

Media berada di tengah-tengah antara siswa dan guru. Menjadi jembatan 

perlintasan informasi yang ingin disampaikan oleh guru kepada siswanya. Oleh 
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sebab itu, kedudukan media dalam proses pembelajaran sangatlah penting dan 

tidak terpisahkan. 

Sejalan dengan penjelasan Arsyad, Kustandi dan Sutjipto (2011:9) 

menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan 

kegiatan proses pembelajaran.keberagaman media pembelajaran yang ada 

membuat guru harus lebih selektif dalam menentukan media yang sesuai untuk 

proses pembelajaran yang dilakukan. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan definisi media yang dikemukakan, 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah pengantar atau perantara 

yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat menyalurkan pesan 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan efisien untuk 

memaksimalkan hasil pembelajaran. 

 

2.2.6.2 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Ada beberapa media yang sering digunakan proses pembelajaran sehari-

hari,. Penggunaan segala macam media pembelajaran bergantung pada ketepatan 

fungsi dan pengaruhnya terhadap kompetensi atau materi yang diajarkan. Sudjana 

dan Rivai (2010: 3) menjelaskan beberapa media yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pertama, media grafis atau sering disebut juga media dua 

dimensi yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar seperti foto, 

grafik, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Kedua, media tiga dimensi, yaitu 

media yang berbentuk model. Seperti model padat (solid model), model 

penampang, model susun, model kerja, mock up, diorama, dan lain-lain. Ketiga, 
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media proyeksi seperti slide, film, penggunaan OHP, dan. Keempat, penggunaan 

lingkungan sebagai media pembelajaran. Begitu banyak pilihan media yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran. Tinggal media apa yang menurut guru 

paling tepat digunakan dalam sebuah proses pembelajaran. 

Sedikit berbeda dengan penggolongan jenis media yang dilakukan Sudjana 

dan Rivai, Arshad (2011: 9) menggolongkan jenis media pembelajaran sesuai 

dengan perkembangan teknologi menjadi empat kelompok media. Keempat 

kelompok tersebut antara lain sebagai berikut: (1) media hasil teknologi cetak, 

yaitu cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, seperti buku dan 

materi visual statis terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis, 

(2) media hasil audio-visual, yaitu cara menghasilkan atau menyampaikan materi 

menggunakan mesin-mesin mekanis atau elektronik untuk menyampaikan pesan-

pesan audio-visual, (3) media berdasarkan hasil teknologi komputer, yaitu cara 

mengahasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber 

yang berbasis mikro-prosesor, (4) media hasil gabungan teknologi cetak dan 

komputer, yaitu cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi yang 

menggabungkan beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. 

Media film pendek untuk kompetensi memahami cerita pendek bagi siswa 

SMA kelas XI termasuk ke dalam media audio-visual. Model Taba atau yang 

biasa disebut dengan model berpikir induktif dalam pembelajaran akan disisipkan 

secara bersama-sama dalam kegiatan belajar. Media film pendek akan 

mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam 
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cerita pendek. Hal tersebut bertujuan agar setelah menonton film pendek, siswa 

dapat mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dengan baik.  

 

2.2.6.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Daryanto (2010 :148) menjelaskan secara umum media mempunyai 

kegunaan sebagai berikut: 1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis; 2) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra; 3) menimbulkan 

gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar; 4) 

memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, 

auditori dan kinestetiknya; 5) memberi rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. 

Sudjana dan Rivai mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar siswa, yaitu: 1) pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; 2) bahan pembelajaran akan lebih 

jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran; 3) metode mengajar akan 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

guru, sehingga tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru 

mengajar pada setiap pelajaran; 4) siswa dapat lebi banyak melakukan kegiatan 

belajar sebab hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

Arsyad (2009:26-27) menjelaskan beberapa manfaat praktis dari 

penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar yang meliputi 
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media pembelajaran memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajarsiswa.Media 

pembelajaran juga dapat meningkatkan dan mengarahan perhatian anak sehingga 

dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa 

dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya selain itu media pembelajaran juga dapat 

mengatasi keterbatasan indera, ruang, waktu dan memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 

lingkungannya. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pebelajaran bermanfaat untuk membangkitkan minat dan menimbulkan motivasi 

belajar kepada siswa ketika pembelajaran. Selain itu, penggunaan media juga 

membuat pembelajaran  lebih jelas untuk dipahami, lebih menarik dan dapat 

mengatasi keterbatasan ruang, indera, dan waktu sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar siswa. 

 

2.2.6.4 Fungsi Media Pembelajaran 

Selain manfaat media pembelajaran, dalam penggunaan media 

pembelajaran juga dilihat dari fungsi media pembelajaran.  

Selanjutnya Sadiman ( dalam Aresta, 2011: 30) menjelaskan fungsi media 

pembelajaran, antara lain: (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu 

verbalistis; (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra dalam 
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pembelajaran; (3) dengan media pendidikan secara tepat dan bervariasi diatasi 

sikap pasif siswa yang dapat menimbulkan kegairahan belajar, interaksi yang 

lebih langsung antara siswa dengan lingkungan belajar, memungkinkan siswa 

belajar sendiri sesuai dengan kemampuannya. 

Senada dengan fungsi media pembelajaran yang dipaparkan Sadiman, 

Levie dan Lentz (dalam Arsyad 2011:16-17) menjelaskan bahwa media memiliki 

empat fungsi, khususnya media visual, yaitu (1) fungsi atensi, (2) fungsi afektif, 

(3) fungsi kognitif, dan (4) fungsi kompensatoris. Menurut Levie dan Lentz, 

fungsi atensi merupakan fungsi inti dari penggunaan suatu media pembelajaran, 

yaitu menarik perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang 

berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi 

pelajaran. Dalam proses pembelajaran, sering kali siswa kurang konsentrasi dan 

cenderung tidak memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung. Pada bagian 

inilah media menjalankan fungsi atensi untuk menarik perhatian siswa. Adanya 

media pembelajaran membuat anak secara sadar atau tidak akan ikut 

memperhatikan pelajaran dengan sendirinya. 

Fungsi afektif media visual dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa 

saat belajar. Semakin mudah media visual tersebut menggugah emosi siswa untuk 

mengikat informasi yang disampaikan, maka semakin tinggi fungsi afektif suatu 

media visual. Berkaitan dengan model berpikir induktif, maka cerita pendek yang 

tersaji di dalam media visual hendaknya berupa informasi yang berkaitan dengan 

cerita pendek yang disampaikan. Penyajian informasi ini bertujuan untuk 

mengikat emosi siswa saat belajar. 
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Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam film pendek. Secara mental, anak lebih tertarik pada gambar daripada 

sekadar tulisan saja. Kemungkinan hal itulah yang membuat pemahaman dan 

ingatan tentang informasi yang disampaikan akan lebih mudah dan tinggi. 

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari penelitian bahwa 

media visual yang memberikan konteks kepada siswa yang lemah dalam 

membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam gambar untuk mengingatnya 

lagi. Bagi siswa yang lemah dalam menangkap informasi dalam bentuk teks, 

fungsi kompensatoris berperan memberikan pilihan lain untuk menyimpan 

informasi berupa ingatan atau pemahaman, yaitu dengan mengingat gambar yang 

ada dalam media. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

fungsi media pembelajaran dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

dan mengatasi permasalahan yang sering menjadi penghalang proses kegiatan 

belajar mengajar. Selain itu,  siswa dapat dengan mudah mencerna materi yang 

disampaikan guru serta memahami materi yang sedang diajarkan. Penggunaan 

media pembelajaran juga berungsi sebagai  usaha peningkatan minat belajar 

siswa. 
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2.2.7 Hakikat Film 

 Film pada hakikatnya merupakan penemuan baru dalam interaksi belajar 

mengajar yang dikombinasikan pada dua macam indera pada saat yang sama. 

Meski berupa tontonan, namun film memiliki pengaruh yang besar. Dalam proses 

belajar mengajar di sekolah, film termasuk media audio visual yang menunjang 

tujuan belajar. Pendidikan melalui media film merupakan metode atau cara untuk 

memperoleh pengertian yang lebih baik dari materi ajar berupa tayangan film 

pendek yang berkaitan dengan cerita pendek. 

 

2.2.7.1 Pengertian Film 

  Film adalah salah satu cabang hiburan yang paling disukai oleh 

masyarakat. Mulai dari anak-anak, muda-mudi, dewasa, sampai orang tua, semua 

menyukai film. Guritno (dalam Irianto, dkk, 2008:1) menjelaskan bahwa film 

adalah hasil peradaban manusia yang dicipta melalui proses kreatif dengan 

melahirkan impian (imajinasi) melalui teknologi yang hasilnya bisa disaksikan 

semua orang. Proses kreatif yang berbantu teknologi inilah yang pada akhirnya 

menjadi salah satu hiburan yang sangat representatif sebagai tontonan yang 

menghibur bagi penikmatnya. Efek senang atau sedih yang dapat ditimbulkan 

saat dan setelah menonton sebuah film adalah alasan yang paling utama 

kemenarikan sebuah film. 

  Selanjutnya, Latif dan Utud (2013: 22) menjelaskan bahwa film adalah 

karya seni yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang 

dibuat berdasarkan kaidah sinema fotografi, dengan atau tanpa suasana, dan dapat 
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pertunjukkan. Karya seni berupa film memang sangat memungkinkan dapat 

dipertunjukkan kepada orang banyak dan dapat dinikmati kapanpun selama kita 

orang tersebut dapat memutar film.   

Sadiman, dkk (2010:68-69) memaparkan lebih lanjut mengenai  kelebihan 

media film sebagai berikut. 

1) film merupakan suatu denominator belajar yang umum. Baik anak yang 

cerdas maupun lamban akan memperoleh sesutau dari film yang sama.  

2) film sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. 

3) film dapat menampilkan kembali masa lalu dan menyajikan kembali 

kejadian-kejadian sejarah yang lampau. 

4) film dapat menyajikan baik teori maupun praktik dari yang bersifat umum ke 

khusus atau sebaliknya. 

5) film dapat menggunakan teknik-teknik seperti warna, gerak lambat, animasi, 

dan sebagainya untuk menampilkan butir-butir tertentu. 

6) film memikat perhatian anak. 

7) film lebih realistis, dapat diulang-ulang, dihentikan, dan sebagainya sesuai 

dengan kebutuhan. 

8) film dapat merangsang atau memotivasi kegiatan anak-anak. 

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat ditarik simpulan, bahwa 

sebuah karya film terdiri atas integrasi jalinan cerita yang terbentuk dan 

menyatukan peristiwa atau adegan. Film tidak terikat oleh durasi waktu. Namun, 

sebuah film yang biasa tayang di layar lebar berdurasi antara 90-120 menit. Film-

film tersebut termasuk dalam golongan film durasi standar. Film yang berdurasi 
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antara 1-30 menit termasuk dalam golongan film pendek . Media film yang 

digunakan dalam pembelajaran mempunyai kelebihan. Kelebihannya adalah 

melengkapi pengalaman dasar siswa, mendorong minat siswa, film yang memuat 

nilai posistif dapat mengundang pemikiran siswa.  

 

2.2.7.2 Manfaat Film 

Munadi (2012:114-116) merumuskan beberapa manfaat film. Manfaat-

manfaat tersebut antara lain: 

1. film dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku dan sikap audien secara 

sungguh-sungguh, 

2. dapat dijadikan sebuah alat yang ampuh sekali bila digunakan ditangan yang 

mempergunakannya secara efektif untuk mendobrak pertahanan rasionalitas 

dan langsung bicara ke dalam hati sanubari penonton secara meyakinkan, 

3. dapat dijadikan alat propaganda dan komunikasi politik yang tiada tara, dan 

4. film yang dibuat dapat memberikan efek yang kuat terhadap penonton 

terutama terhadap perubahan sikapnya. 

Sabri (dalam Musfiqon, 2012:106) menjelaskan delapan manfaat 

penggunaan media film dalam pendidikan. Manfaat tersebut antara lain (1) 

mengembangkan pikiran dan pendapat siswa, (2) menambah daya ingat pada 

pelajaran, (3) mengembangkan daya fantasi anak didik, (4) mengembangkan 

minat dan motivasi belajar, (5) mengatasi pembatasan jarak dan waktu, (6) 

memperjelas dalam jarak dan waktu, (7) memperjelas sesuatu yang masih bersifat 

abstrak, dan (8) memberikan gambaran pengalaman yang lebih realistik. Sesuai 
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dengan delapan manfaat media film yang telah disebutkan Sabri tersebut, film 

tentunya merupakan salah satu pilihan media yang baik untuk membantu guru 

menjalankan proses belajar mengajar di dalam kelas. 

Wright (dalam Trianton, 2013:3) menjelaskan beberapa manfaat film, 

antara lain (1) alat hiburan, (2) sumber informasi, (3) alat pendidikan, dan (4) 

cerminan nilai-nilai sosial suatu bangsa. Keempat manfaat film yang diutarakan 

Wright tersebut tentunya dapat menjadi sebuah acuan, menonton film tentunya 

bukan hanya untuk mendapatkan hiburan belaka. Penonton hendaknya juga 

mengidentifikasi informasi, ilmu, dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam 

film tersebut. 

 

2.2.8 Hakikat Film pendek  

Film pendek pada hakikatnya bukanlah sebuah reduksi dari film cerita 

panjang, ataupun sekedar wahana pelatihan belaka. Film pendek memiliki 

karakteristiknya sendiri yang berbeda dengan film cerita panjang, bukan lebih 

sempit dalam pemaknaan, atau bukan lebih mudah. Sebagai analogi, dalam dunia 

sastra, seorang penulis cerita pendek yang baik belum tentu dapat menulis cerita 

pendek dengan baik; begitu juga sebaliknya, seorang penulis novel, belum tentu 

dapat memahami cara penuturan simpleks dari sebuah cerita pendek. 

Film pendek merupakan primadona bagi para pembuat film indepeden. 

Selain dapat diraih dengan biaya yang relatif lebih murah dari film cerita panjang, 

film pendek juga memberikan ruang gerak ekspresi yang lebih leluasa. Meski 

tidak sedikit juga pembuat film yang hanya menganggapnya sebagai sebuah batu 
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loncatan menuju film cerita panjang. Film pendek merupakan film yang memiliki 

durasi di bawah 50 menit (Cahyono: 2009).  

Secara teknis, film pendek merupakan film-film yang memiliki durasi 

dibawah 50 menit . Meskipun banyak batasan lain yang muncul dari berbagai 

pihak lain di dunia, akan tetapi batasan teknis ini lebih banyak dipegang secara 

konvensi. Mengenai cara bertuturnya, film pendek memberikan kebebasan bagi 

para pembuat dan pemirsanya, sehingga bentuknya menjadi sangat bervariasi. 

Film pendek dapat saja hanya berdurasi 60 detik, yang penting ide dan 

pemanfaatan media komunikasinya 44 dapat berlangsung efektif. Yang menjadi 

menarik justru ketika variasi-variasi tersebut menciptakan cara pandang-cara 

pandang baru tentang bentuk film secara umum, dan kemudian berhasil 

memberikan banyak sekali kontribusi bagi perkembangan sinema (Cahyono, 

2009). 

Media film pendek dalam pembelajaran dapat dikategorikan ke dalam 

media audiovisual. Sadiman (2005:16) menyatakan bahwa peranan media audio-

visual dalam kompetensi memahami cerita pendek, yaitu 1) sebagai alat untuk 

memperjelas materi pembelajaran, 2) sebagai sumber belajar bagi siswa, 

dimaksudkan supaya siswa mendapat pedoman dalam mengikuti proses 

pembelajaran, 3) dapat memberikan pancingan dengan praktik langsung, 4) 

sebagai alat untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, 5) mengatasi 

sikap siswa yang pasif, 6) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan panca indra, 

berarti dengan media yang cukup menunjang kegiatan belajar mengajar dapat 

dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, penggunaan media film 
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ini akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam memahami cerita 

pendek. 

Media film pendek untuk kompetensi memahami cerita pendek bagi siswa 

SMA kelas XI sendiri termasuk ke dalam media audio-visual. Media ini nantinya 

akan mengarahkan siswa untuk memahami teks cerita pendek yang sesuai dengan 

keadaan psikologis dan lingkungan sekitar mereka. Penyesuaian tersebut 

bertujuan agar setelah menonton film pendek ini, siswa dapat menyebutkan unsur 

pembangun cerita pendek dengan baik sesuai dengan keadaan lingkungan dan 

kondisi psikologisnya sebagai siswa kelas XI SMA. 

 

2.2.9 Penerapan Model Berpikir Induktif dengan Media Film Pendek 

dalam Pembelajaran Memahami Cerita Pendek 

 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran 

memahami cerita pendek bertujuan agar siswa dapat menemukan unsur intrinsik 

dengan mudah. Pembelajaran ini akan menerapkan model berpikir induktif dan 

dibantu dengan media film pendek.  

Tabel 2.2 Langkah-Langkah Penerapan Pembelajaran Memahami 

Pembacaan Cerita Pendek Melalui Model Berpikir Induktif 

dengan Media Film Pendek 

Fase Tujuan  
Kegiatan 

Guru 

Kegiatan 

Siswa 

1. Pembentukan 

konsep 

1. Menghimpun  Guru memberi 

arahan kepada 

siswa untuk 

menyimak  cerita 

pendek yang 

dibacakan. 

Setelah menyimak 

pembacaan cerita 

Siswa menyimak  

cerita pendek yang 

dibacakan. 

Setelah 

menyimak 

pembacaan 

cerita pendek, 

siswa 
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pendek yang 

dibacakan, siswa 

menyimak film 

pendek yang 

ditayangkan sesuai 

dengan cerita 

pendek. 

menyimak 

film pendek 

yang 

ditayangkan 

sesuai cerita 

pendek. 

 2. Menyepakati 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mengategorik

an masalah 

 

Guru 

meminta 

siswa untuk 

menyebutka

n unsur 

intrinsik 

pada 

tayangan 

film pendek. 

 

Guru 

meminta 

siswa 

mengategori

kan hal-hal 

yang 

ditemukan. 

Siswa 

menyebutkan 

unsur 

intrinsik pada 

tayangan film 

pendek. 

 

 

 

 

Siswa 

mengategorik

an hal-hal 

yang 

ditemukan.  

 

2. 

Penafsir

an data 

4. Menghayati 

masalah  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Menemukan 

data umum 

Guru 

meminta 

siswa untuk 

mendiskusik

an masalah 

dalam cerita 

pendek 

kelompok 

sehingga 

mendapatka

n titik temu 

atau jawaban 

yang tepat 

dalam 

menyebutka

n unsur 

pembangun 

cerita 

pendek.  

 

Guru 

mengajak 

Siswa 

mendiskusika

n masalah 

dalam cerita 

pendek pada 

teman satu 

kelompok 

sehingga 

mendapatkan 

titik temu 

atau jawaban 

yang tepat 

dalam 

menyebutkan 

unsur 

pembangun 

cerita pendek. 

 

 

 

 

Siswa secara 
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dari masalah 

khusus 

siswa  secara 

bersama-

sama 

menyimpulk

an  unsur-

unsur 

pembangun 

cerita 

pendek.  

bersama-

sama 

menyimpulka

n unsur-unsur 

pembangun 

cerita pendek. 

3.Penera

pan 

Prinsip 

6. Menghimpun 

penunjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Menyusun 

generalisasi 

Guru 

menayangka

n film 

pendek 

untuk 

menunjukka

n unsur-

unsur 

pembangun 

cerita 

pendek. 

 

meminta 

siswa 

menyusun 

unsur-unsur 

pembangun 

cerita 

pendek yang 

diperoleh, 

kemudian 

dirangkai 

menjadi 

paragraf 

sehingga 

membentuk 

suatu 

simpulan isi 

cerita 

pendek yang 

melalui 

media film 

pendek. 

Siswa 

menyaksikan 

film pendek 

untuk 

menentukan 

unsur-unsur 

pembangun 

cerita pendek. 

 

Siswa 

menyusun 

unsur-unsur 

pembangun 

cerita pendek 

yang 

diperoleh, 

kemudian 

dirangkai 

menjadi 

paragraf 

sehingga 

membentuk 

suatu 

simpulan isi 

cerita pendek 

yang sesuai 

dengan isi 

media film 

pendek. 
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2.2.10 Kerangka Berpikir 

Kurangnya media dan model pembelajaran untuk kompetensi memahami 

cerita pendek membuat sebagian guru yang kurang berkompeten dalam bidang 

mengapresiasi cerita pendek mengalami kesulitan dalam membelajarkan 

kompetesi ini. Kesulitan guru tersebut berimbas pada siswa yang belajar 

memahami cerita pendek. Siswa merasa kegiatan memahami cerita pendek adalah 

kegiatan yang sulit dan membosankan. Padahal kompetensi memahami cerita 

pendek adalah salah satu kompetensi yang wajib dikuasai siswa. 

Sehubungan dengan kesulitan yang dialami guru dan siswa tersebut, 

upaya yang dapat diberikan dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan model berpikir induktif dan media film pendek bertujuan agar 

siswa mudah mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam cerita pendek. 

Kemampuan daya khayal lebih terarah dan tidak berpikir lama dalam memahami 

suatu cerita pendek dengan bantuan media. Siswa juga tidak terlihat bosan dan 

lebih konsentrasi saat menyimak cerita pendek melalui media film pendek. 
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Bagan 2.1 kerangka berpikir 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah jika guru menerapkan model berpikir induktif dalam kompetensi 

memahami cerita pendek yang ditayangkan dengan media film pendek maka 

keterampilan memahami cerita pendek siswa akan meningkat dan perilaku siswa 

dapat menjadi lebih baik. 

Masalah 

Keterampil

an 

memahami 

cerita 

pendek 

yang 

Penyebab:  

Guru 

kurang 

tepat dalam 

menggunak

an model 

dan media 

pembelajar

Siklus I: Model berpikir 

induktif  menggunakan 

media film pendek. 

Siklus II: ada 

penambahan antara lain: 

a) guru menyampaikan 

hasil evaluasi siklus I; b) 

guru memberikan bonus 

nilai bagi yang aktif 

dalam pembelajaran; c) 

memberi pertanyaan 

untuk mengetahui 

seberapa jauh 

pemahaman siswa; d) 

siswa mnyerahkan nama 

anggota kelompok dan 

tugas tiap anggota; dan e) 

guru memastikan semua 

siswa sudah selesai 

mengerjakan LK I.  

Kemampuan 

memahami 

cerita 

pendek yang 

diperdengar

kan siswa 

kelas XI 

SMA N 2 

Ungaran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas. Menurut 

pengertiannya, penelitian tindakan kelas ialah suatu penelitian yang dilakukan 

secara sistematis reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru 

yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya perencanaan sampai penilaian 

untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan (Subyantoro 2009:10). 

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan komponen yang ada di dalam kelas 

terutama siswa. Penelitian ini juga mengkaji, merefleksi secara kritis dan 

kolaboratif suatu rencana pembelajaran terhadap kinerja guru, serta interaksi antar 

siswa yang terangkum dalam proses belajar mengajar di kelas. Tujuan dari 

penelitian ini adalah memperbaiki pembelajaran memahami pembacaan cerita 

pendek agar siswa mampu memperoleh hasil belajar secara optimal. 

Secara garis besar prosedur penelitian tindakan kelas direncanakan dalam 

dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. setiap putarannya dirancang melalui fase 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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  SIKLUS I          SIKLUS II 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Memahami 

Pembacaan Cerita Pendek 

Keterangan : 

P   : Perencanaan    R : Refleksi  

O   : Observasi    RP : Revisi Perencanaan 

T   : Tindakan 

Jika tindakan siklus I nilai rata-ratanya belum  mencapai target dengan 

skor 75, maka penelitian dilanjutkan pada siklus II. Pelaksanaan siklus I bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan memahami pembacaan cerita pendek pada siswa, 

pengetahuan siswa terhadap cerita pendek, dan perilaku siswa dalam 

pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek. Siklus I juga digunakan 

sebagai refleksi untuk melakukan siklus II. Siklus II digunakan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan memahami pembacaan cerita pendek, pengetahuan 

siswa dalam menentukan alur, latar, dan penokohan, serta perilaku belajar siswa 

setelah dilakukan perbaikkan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

pada siklus I.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipaparkan desain tindakan kelas pada 

siklus I sebagai berikut. 

 

P 

O 

R T 

RP 

O 

R T 
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3.1.1 Desain Tindakan Siklus I 

Desain tindakan pada siklus I terdiri atas empat tahap, yaitu tahap 

perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Desain 

penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

3.1.1.1 Perencanaan Siklus I 

Tahap perencanaan merupakan tahap persiapan pembelajaran menyimak 

cerita pendek dengan membuat rencana yang akan dilakukan sebagai upaya untuk 

menyelesaikan permasalahan yang muncul berdasarkan wawancara dengan guru 

Bahasa Indonesia kelas XI SMA Negeri 2 Ungaran dalam pembelajaran 

memahami pembacaan cerita pendek. Upaya untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dengan menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran agar 

minat siswa dalam pembelajaran menyimak cerita pendek meningkat.   

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah: (1) 

meminta izin penelitian pada pihak sekolah yang bersangkutan; (2) melakukan 

koordinasi dengan guru kelas mengenai rencana penelitian yang akan dilakukan; 

(3) menyusun rencana pembelajaran menyimak cerita pendek melalui model 

berpikir induktif dengan media film pendek; (4) menyiapkan materi pembelajaran 

yang relevan dengan pembelajaran menyimak cerita pendek; (5) menyiapkan 

instrumen tes penelitian yang diujikan; (6) menyiapkan instrumen berupa nontes 

yang terdiri atas lembar observasi, lembar jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

foto; (7) menyiapkan tim penelitian untuk membantu mengambil data. 
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3.1.1.2 Tindakan Siklus I 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap tindakan, yaitu melakukan proses 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami cerita 

pendek yang disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran yang telah disusun. 

Proses tindakan pada penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu pendahuluan, 

kegiatan inti (pelaksanaan), dan penutup. 

Pada tahap pendahuluan merupakan tahap pengondisian siswa untuk siap 

mengikuti proses pembelajaran. Guru mengondisikan siswa secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran, guru melakukan apersepsi kepada siswa 

berkaitan dengan unsur intrinsik cerita pendek yang meliputi tema, alur, tokoh, 

dan penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat, guru 

menyampaikan cakupan materi cerita pendek, guru menyampaikan kegiatan yang 

akan dilakukan dalam pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek. 

Tahap inti yaitu tahap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesauai 

dengan skenario pembelajaran. Dalam tahap ini, Kegiatan inti terdiri atas tiga 

tahap, yakni eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Tahap eksplorasi yaitu: (1) 

guru memberikan penjelasan materi yang meliputi hakikat cerita pendek dan 

unsur intrinsik cerita pendek; (2) siswa menyimak pembacaan cerita pendek 

berjudul Sang Penjahit karya Michel. Tahap elaborasi yaitu: (1) siswa secara 

individu menentukan alur, penokohan, dan latar kemudian menuliskan 

jawabannya di LK 1 (menghimpun); (2) siswa mengelompokkan diri menjadi 7 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 siswa (menghimpun 

penunjang); (3) tiap siswa mempresentasikan hasil LK 1 di dalam kelompoknya 
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masing-masing; (4) guru menayangkan film pendek berjudul Sang Penjahit karya 

Michel untuk menunjukkan bukti, misal: penggambaran tokoh utama dari segi 

fisik dan batin tokoh didukung dengan dialog antar tokoh; (5) siswa secara 

berkelompok mengategorikan bagian mana yang masih menjadi permasalahan 

dalam kelompok tersebut, misalnya alur dan penokohan; (6) siswa mendiskusikan 

aspek yang menjadi masalah dalam kelompok sehingga mendapatkan titik temu 

atau jawaban yang tepat dan dituliskan di LK 2. Tahap konfirmasi yaitu: (1) 

secara bergantian, perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kepada 

teman satu kelas dan guru; (2) guru bersama siswa yang masih berkelompok 

menyimpulkan hasil diskusi yang menjadi permasalahan, misal: alur dan 

penokohan dari semua kelompok (menemukan data umum dari data khusus). 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup yaitu: (1) guru bersama 

siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah berlangsung mengenai 

mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam cerpen yang dibacakan; (2) 

guru bersama siswa merefleksi hasil kegiatan belajar; (3) guru mengevaluasi 

pembelajaran yang sudah berlangsung; (4) guru menutup pembelajaran dengan 

memberikan motivasi kepada siswa berupa kata-kata untuk gemar membaca dan 

mendengarkan pembacaan cerita pendek. 

 

3.1.1.3 Observasi Siklus I 

Observasi adalah proses mengamati kegiatan dan tingkah laku siswa 

selama proses penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui respon 

yang dihasilkan dari penelitian tindakan dilakukan dengan dibantu guru mata 
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pelajaran bahasa Indonesia. Adapun aspek yang diamati pada observasi siklus I, 

proses pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran memahami 

pembacaan cerita pendek melalui model berpikir induktif dengan media film 

pendek, antara lain : (1) intensifnya proses internalisasi penumbuhan antusias 

siswa untuk memahami pembacaan cerita pendek; (2) terjadinya proses diskusi 

yang kondusif untuk menentukan alur, penokohan, dan latar; (3) intensifnya 

proses siswa mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar sehingga siswa mampu 

memahami pembacaan cerita pendek dengan baik; (4) kondusifnya kondisi siswa 

saat memaparkan hasil memahami pembacaan cerita pendek di depan teman satu 

kelas dan guru; (5) terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa 

menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran. 

Aspek perubahan perilaku siswa yang diamati dalam proses pembelajaran 

yaitu,: (1) keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran; (2) keaktifan 

siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan 

oleh guru; (3) kedisiplinan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan terhadap tugas 

yang diberikan oleh guru; (4) keberanian dan kepercayaan diri siswa untuk 

mendemonstrasikan hasil diskusi kelompok mengenai memahami pembacaan 

cerita pendek di depan teman satu kelas dan guru; (5) kemampuan bekerja sama 

dan berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok maupun dengan peneliti. 
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3.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Refleksi merupakan evaluasi terhadap proses tindakan dari hasil 

pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek siklus I. Peneliti melakukan 

analisis data dari hasil kegiatan memahami pembacaan cerita pendek melalui 

model berpikir induktif dengan media film pendek. Hasil analisis digunakan 

sebagai pedoman untuk menentukan perencanaan yang lebih matang bagi 

pelaksanaan pembelajaran selanjutnya.  

Adapun aspek-aspek yang dianalisis untuk dijadikan refleksi, yaitu: (1) 

observasi selama proses pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek 

melalui model berpikir induktif dengan media film pendek; (2) jurnal guru dan 

siswa setelah mengikuti pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek 

melalui model berpikir induktif dengan media film pendek; (3) wawancara 

terhadap siswa setelah mengikuti pembelajaran memahami pembacaan cerita 

pendek melalui model berpikir induktif dengan media film pendek;  (4) hasil 

dokumentasi foto selama pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek 

melalui model berpikir induktif dengan media film pendek; (5) hasil tes siswa 

terhadap pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek melalui model 

berpikir induktif dengan media film pendek. 

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Pada 

pelaksanaan siklus II, prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan hampir sama 

dengan siklus I. Siklus II dilakukan berdasarkan kekurangan yang terdapat pada 
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siklus I. Hasil refleksi siklus I diperbaiki pada siklus II, desain siklus II terdiri atas 

empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berikut ini 

adalah penjelasan lebih lanjut mengenai keempat tahap tersebut. 

 

3.1.2.1 Perencanaan Siklus II 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II merupakan penyempurnaan 

pada siklus I. Siklus I dapat digunakan sebagai refleksi terhadap siklus II. Siklus 

II digunakan untuk memperbaiki tindakan yang masih kurang pada siklus I, 

sehingga pada siklus II terjadi peningkatan kemampuan memahami pembacaan 

cerita pendek melalui model berpikir induktif dengan media film pendek. 

Perbaikan yang dilakukan sebagai bentuk perencanaan pada siklus II 

meliputi (1) mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil 

lembar observasi siklus I; (2) merevisi instrumen berupa data tes, yakni tes 

mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerita pendek yang dibacakan pada 

lembar kerja siswa; (3) menyiapkan perangkat pembelajaran memahami 

pembacaan cerita pendek yang akan digunakan dalam evaluasi hasil belajar siklus 

II. 

 

3.1.2.2 Tindakan Siklus II 

Tindakan pada siklus II bertujuan untuk memperbaiki tindakan yang 

dilakukan pada siklus I. Pada siklus II tindakan yang dilakukan peneliti dalam 

meneliti proses pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek melalui model 
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berpikir induktif dengan media film pendek  sesuai dengan tindakan perencaan 

yang telah disusun.  

Tindakan yang dilakukan pada siklus II berbeda dengan tindakan yang 

dilakukan siklus I walaupun ada tindakan dalam siklus I yang tetap dilakukan 

pada siklus II. Ada beberapa perubahan, antara lain: sebelum memahami 

pembacaan cerita pendek, dijelaskan terlebih dahulu mengenai kesalaan-kesalahan 

yang terjadi pada siklus I, kemudian siswa diberi arahan dan bimbingan agar 

dalam pelaksanaan kegiatan memahami pembacaan cerita pendek pada siklus II 

menjadi lebih baik. Tindakan yang dilakukan pada siklus II dilaksanakan dalam 

tiga tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

Pada kegiatan pendahuluan yang dilakukan guru, yaitu: (1) guru 

mengondisikan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; (2) guru menyampaikan hasil evaluasi dalam siklus I dan 

kekurangan-kekurangan siswa dalam siklus I; (3) guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa berkaitan dengan unsur intrinsik cerita pendek serta guru 

memberikan bonus nilai bagi siswa yang aktif dalam proses pembelajaran; (4) 

guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran memahami pembacaan 

cerita pendek; (5) guru menyampaikan cakupan materi cerita pendek yang 

meliputi hakikat cerita pendek dan unsur intrinsik; dan (6) guru menyampaikan 

kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran memahami pembacaan cerita 

pendek dan memberi bonus nilai kepada siswa yang mau bertanya. 
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Kegiatan inti pembelajaran terdiri atas tiga tahap, yakni eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Tahap eksplorasi yaitu: (1) guru memberikan 

penjelasan materi yang meliputi unsur intrinsik cerita pendek, materi yang 

disampaikan lebih ditekankan pada materi yang belum dipahami siswa pada siklus 

I; (2)guru memotivasi siswa untuk lebih konsentrasi dan serius dalam kegiatan 

menyimak agar dapat menjawab pertanyaan berdasarkan cerita pendek yang 

disimak (menghimpun); (3) siswa menyimak pembacaan cerita pendek berjudul 

Antara Mama dan Simbok karya Sartono Kusumaningrat.  

Tahap elaborasi yaitu: (1) siswa secara individu menentukan alur, 

penokohan, dan latar kemudian menuliskan jawabannya di LK 1, guru mengawasi 

siswa agar siswa tidak melihat jawaban teman kemudian guru memastikan semua 

siswa sudah slesesai mengerjakan LK 1 (menghimpun penunjang); (2) siswa 

mengelompokkan diri menjadi 7 kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 

4-5 kelompok; (3) tiap siswa mempresentasikan hasil LK 1 di dalam 

kelompoknya masing-masing; (4) guru menayangkan film pendek berjudul Antara 

Mama dan Simbok karya Sartono Kusumaningrat; (5) siswa secara berkelompok 

mengategorikan bagian mana yang masih menjadi permasalahan dalam kelompok 

tersebut, misalnya: alur dan penokohan guru memberi nasihat kepada siswa agar 

mendiskusikan jawaban yang mereka temukan dengan baik (menyepakati 

masalah); (6) siswa mendiskusikan aspek yang menjadi masalah dalam kelompok 

sehingga mendapatkan titik temu atau jawaban yang tepat kemudian dituliskan di 

LK 2 (mengategorikan masalah). 
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 Tahap konfirmasi yaitu: (1) secara bergantian, perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil diskusi kepada teman satu kelas dan guru. Guru menegur 

siswa yang tidak serius mengikuti kegiatan presentasi (menghayati masalah); (2) 

guru bersama siswa dalam keadaan masih berkelompok menyimpulkan hasil 

diskusi yang menjadi permasalahan, misalnya: alur dan penokohan dari semua 

kelompok (menemukan data umum dari data khusus). 

Kegiatan penutup yaitu: (1) guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang sudah berlangsung mengenai mengidentifikasi alur, 

penokohan, dan latar dalam cerita pendek yang dibacakan; (2) guru bersama siswa 

merefleksi hasil kegiatan belajar; (3) guru mengevaluasi pembelajaran yang sudah 

berlangsung; guru menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa. 

 

3.1.2.3 Observasi Siklus II 

Pada tahap ini peneliti menganalisis data dari siklus I. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dan perubahan 

perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran menyimak cerita pendek. Data 

tersebut berasal dari instrumen tes maupun instrumen nontes. Data dari instrumen 

tes dihitung untuk mengetahui bagaimana peningkatan keterampilan siswa dalam 

menyimak cerita pendek, sedangkan data dari instrumen nontes digunakan untuk 

mengetahui bagaimana proses dan perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menyimak cerita pendek melalui model pembelajaran berpikir 

induktif  dengan media film pendek. 
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3.1.2.4 Refleksi Siklus II 

Refleksi pada siklus II merupakan keseluruhan kelemahan yang ditemukan 

mulai dari awal pembelajaran sampai dengan siklus II. Refleksi dilakukan peneliti 

untuk megetahui keefektifan model pembelajaran berpikir induktif dan media film 

pendek pada pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek. Kegiatan refleksi 

dilakukan dengan menganalisis data tes maupun nontes. Menganalisis data tes 

dilakukan dengan menganalisis hasil tes siswa dalam menyimak cerita pendek 

sedangkan untuk menganalisis data nontes bisa dilakukan dengan lembr observasi, 

lembar wawancara, jurnal siswa dan guru serta dokumentasi foto. 

 

3.2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah kemampuan memahami pembacaan cerita 

pendek pada siswa kelas XI IPS 1. Salah satu alasan peneliti memilih kelas XI IPS 

1 pada sekolah tersebut sebagai subjek penelitian didasarkan atas hasil wawancara 

yang diperoleh dari guru bahasa Indonesia. Menurut keterangan guru bahasa 

Indonesia bahwa kelas XI IPS 1 dalam pembelajaran memahami pembacaan cerita 

pendek masih rendah dalam menyimak cerita pendek. Hal tersebut disebabkan 

rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran menyimak cerita pendek, 

kurangnya konsentrasi siswa dalam kegiatan menyimak, siswa merasa bosan 

disebabkan bahan simakan yang kurang menarik, penggunaan media untuk 

menunjang pembelajaran belum maksimal sehingga kemampuan siswa dalam 

menentukan unsur intrinsik cerita pendek belum mencapai kriteria ketuntsasn 

minimal dengan skor 75.  
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Berdasarkan keterangan yang disampaikan guru bahasa Indonesia tersebut 

menjadikan salah satu faktor peneliti dalam memilih kompetensi dasar 13.1 yaitu 

memahami pembacaan cerita pendek sebagai subjek penelitian, karena memahami 

pembacaan cerita pendek merupakan salah satu bentuk apresiasi karya sastra yang 

terdapat dalam kurikulum tingkat SMA. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Jenis variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel 

terikat dan variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kemampuan memahami cerita pendek dan variable bebas dalam penelitian ini 

yaitu model berpikir induktif dan media film pendek. Penggunaan dua variabel 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

3.3.1 Variabel Terikat  

Kemampuan memahami cerita pendek merupakan kegiatan mendengarkan 

cerita pendek dengan penuh perhatian dan pemahaman untuk dapat menikmati 

dan mengapresiasi cerita pendek dengan mempelajari unsur intrinsik cerita 

pendek. Target yang diharapkan dalam kemampuan memahami cerita pendek 

adalah siswa dapat menyimak cerita pendek sesuai aspek penilaian memahami 

cerita pendek. Aspek-aspek penilaian tersebut antara lain: (1) ketepatan 

menentukan latar dan buktinya; (2) ketepatan menentukan tokoh utama disertai 

dengan buktinya; (3) ketepatan siswa dalam menentukan watak tokoh utama serta 

buktinya; (4) ketepatan siswa menjelaskan cara pengarang dalam menyajikan 
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tokoh utama; (5) ketepatan siswa menyebutkan alur beserta buktinya; (6) 

ketepatan siswa menentukan konflik cerita pendek disertai bukti; (6) ketepatan 

siswa menentukan klimaks cerita pendek dengan buktinya. 

Penelitian tindakan kelas dikatakan berhasil dalam pemelajaran memaami 

cerita pendek apabila telah memenuhi batas ketuntasan minimal dengan skor 75 

pada masing-masing siswa. 

 

3.3.2 Variabel Bebas  

Model berpikir induktif merupakan salah satu model pembelajaran sastra 

yang digunakan untuk memahami cerita pendek dengan mengarahkan siswa 

dalam memahami pembacaan cerita pendek dan mengidentifikasi alur, 

penokohan, dan latar. 

Media film pendek merupakan alat bantu pendukung pembelajaran 

Pembelajaran dengan model pembelajaran Berpikir induktif dengan media film 

pendek merupakan sebuah pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi 

berpasangan dengan bantuan media film penek. Melalui model pembelajaran ini 

siswa dilatih bagaimana mengutarakan pendapat kepada teman diskusinya. Selain 

itu, siswa juga dilatih untuk bisa menerima pendapat orang lain serta menghargai 

perbedaan yang ada. Model pembelajaran berpikir induktif memberi kesempatan 

pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Media film 

pendek membantu siswa dalam pembelajaran khususnya pembelajaran menyimak, 

keunggulan model dan media pembelajaran ini adalah adanya partisipasi siswa 

dalam pembelajaran yang dibantu media pembelajaran film pendek. 
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3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu hal. Indikator kinerja yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri atas indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. 

Indikator tersebut dapat diuraikan berikut ini. 

 

3.4.1 Indikator Kuantitatif 

Dalam indikator ini, penilaian dilakukan berdasarkan tes tertulis. Indikator 

kuantitatif penelitian ini adalah ketercapaian target menyimak cerita pendek dalam 

menentukan unsur intrinsik cerita pendek berdasarkan cerita pendek yang 

disimak. Pembelajaran menyimak cerita pendek dikatakan berhasil apabila nilai 

yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian target nilai 

ketuntasan dalam penelitian ini ialah sebesar 75 pada masing-masing siswa. Siswa 

yang memperoleh nilai minimal 75 dinyatakan tuntas, sedangkan siswa yang 

belum mencapai nilai 75 dinyatakan belum tuntas. 

Tabel 3.1  Parameter Tingkat Keberhasilan Siswa 

No Hasil yang Dicapai 

Siswa 

Kategori 

1 
95-100 

Sangat 

baik 

2 85-94 Baik 

3 75-84 Cukup 

4 65-74 Kurang 

5 
0-64 

Sangat 

kurang 
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3.4.2 Indikator Kualitatif 

Indikator kualitatif penelitian ini adalah proses dan perubahan perilaku 

siswa yang diketahui melalui data nontes. Data tersebut diambil dari hasil 

observasi, wawancara, jurnal guru dan siswa, serta dokumentasi foto. Hasil data 

nontes ini dapat dilihat dari proses pembelajaran berlangsung serta perubahan 

perilaku siswa. Proses pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

menyimak cerita pendek melalui model pembelajaran Berpikir induktif dengan 

media film pendek, yaitu: (1) intensifnya proses internalisasi penumbuhan 

antusias siswa untuk memahami pembacaan cerita pendek; (2) terjadinya proses 

diskusi yang kondusif untuk menentukan alur, penokohan, dan latar; (3) 

intensifnya proses siswa mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar sehingga 

siswa mampu memahami pembacaan cerpen dengan baik; (4) terbangunnya 

suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran memahami cerita pendek dinyatakan berhasil apabila 

perlaku siswa berubah ke arah yang positif. Perilaku siswa selama melaksanakan 

pembelajaran memahami cerita pendek melalui model pembelajaran berpikir 

induktif dengan media film pendek harus memenuhi beberapa karakter positif, 

yaitu (1) keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran; (2) keaktifan 

siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan 

oleh guru; (3) kedisiplinan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan terhadap tugas 

yang diberikan oleh guru; (4) kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam 
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kegiatan diskusi kelompok maupun dengan peneliti; (5) keberanian dan 

kepercayaan diri siswa untuk mendemonstrasikan hasil diskusi kelompok 

mengenai pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek di depan teman satu 

kelas dan guru. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian 

tindakan kelas ini berupa instrumen tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk 

mengungkap tingkat keterampilan memahami cerita pendek siswa, sedangkan 

instrumen nontes digunakan untuk mengungkap perubahan tingkah laku siswa 

selama pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek. 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

Data dalam instrumen tes diperoleh dari hasil tes menentukan alur, 

penokohan, dan latar cerita pendek. Instrumen tes dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan siswa dalam memahami pembacaan cerita pendek. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan siswa dalam mengapresiasi 

cerita pendek berupa tes tertulis yaitu tes pemahaman unsur intrinsik yang 

terdapat dalam cerita pendek berdasarkan cerita pendek yang dibacakan guru dan 

cerita pendek yang ditayangkan dengan alat bantu berupa media film pendek. 

Instrumen tes disesuaikan dengan indikator pada kompetensi dasar 

mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam cerita pendek yang dibacakan 
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yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan menentukan alur, penokohan, dan latar 

pada cerita pendek. 

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian 

No 
Aspek 

Penilaian 

Skala  

Bobot 

Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1. Latar cerpen     3 12 

2. 
Tokoh 

utama 

    
3 12 

3. 
Watak tokoh 

utama 

    
4 16 

4. 

Cara 

penyajian 

tokoh utama 

    

4 16 

5. Jenis alur     3 12 

6. 
Konflik 

cerpen 

    
4 16 

7. 

Bagian 

klimaks 

pada cerpen 

    

3 12 

Jumlah 100 

Keterangan : 

1. Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan dengan memberi tanda check list 

(√ ) pada kolom skala nilai yang dianggap cocok. 

2. Skor = Skala x Bobot 

3. Skala nilai : 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 
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Tabel 3.3 Rubrik Penilaian Menyimak Cerita pendek 

No

. 

Aspek 

Penilaian 
Kriteria Penilaian 

Skala 

Nilai 
Kategori 

Skor 

Maksimal 

1. Latar cerpen 

 

a. Penyebutan 3 latar cerpen 

tepat. 
4 

Sangat 

baik 

12 
b. Penyebutan 2 latar cerpen 

tepat. 
3 Baik 

c. Penyebutan 1 latar cerpen 

tepat. 
2 Cukup 

d. Tidak ada latar cerpen 

yang tepat 
1 Kurang 

2. Tokoh 

 

a. Penyebutan tokoh utama 

tepat disertai alasan/ 

bukti yang mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

12 

b. Penyebutan tokoh utama 

tepat, alasan/ bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 

c. Penyebutan tokoh utama 

tepat, tidak ada alasan/ 

bukti yang mendukung. 

2 Cukup 

d. Penyebutan tokoh utama 

dan alasan/ bukti tidak 

tepat. 

1 Kurang 

3. Watak tokoh 

utama 

 

a. Penyebutan watak tokoh 

utama tepat disertai 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

12 

b. Penyebutan watak tokoh 

utama tepat, alasan/ bukti 

tidak mendukung. 

3 Baik 

c. Penyebutan watak tokoh 

utama tepat, tidak ada 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

2 Cukup 

d. Penyebutan watak tokoh 

utama dan alasan/ bukti 

tidak tepat. 

1 Kurang 

4. Cara 

penggambar

an tokoh 

utama  

a. Penyebutan jawaban 

tepat disertai alasan/ 

bukti yang mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

16 
b. Penyebutan jawaban 

tepat, alasan/ bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 
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c. Penyebutan jawaban 

tepat, tidak ada alasan/ 

bukti yang mendukung. 

2 Cukup 

d. Penyebutan jawaban dan 

alasan/ bukti tidak tepat. 
1 Kurang 

5. Jenis alur 

 

a. Penyebutan jenis alur 

tepat disertai alasan/ 

bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

12 

b. Penyebutan jenis alur 

tepat, alasan/ bukti 

tidak mendukung. 

3 Baik 

c. Penyebutan jenis alur 

tepat, tidak ada 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

2 Cukup 

d. Penyebutan jenis alur 

dan alasan/ bukti 

tidak tepat. 

1 Kurang 

6. Konflik 

cerpen 

 

a. Penyebutan jawaban tepat 

disertai alasan/ bukti 

yang mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

16 

b. Penyebutan jawaban 

tepat, alasan/ bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 

c. Penyebutan jawaban 

tepat, tidak ada alasan/ 

bukti yang mendukung. 

2 Cukup 

d. Penyebutan jawaban dan 

alasan/ bukti tidak tepat. 
1 Kurang 

7. Klimaks 

cerpen 

 

a. Penyebutan 

klimaks cerpen 

tepat disertai 

alasan/ bukti 

yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

16 

b. Penyebutan 

klimaks cerpen 

tepat, alasan/ 

bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 

c. Penyebutan 

klimaks cerpen 

tepat, tidak ada 

alasan/ bukti 

yang 

2 Cukup 
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mendukung. 

d. Penyebutan 

klimaks cerpen 

dan alasan/ bukti 

tidak tepat. 

1 Kurang 

 

Dari skor yang diperolah siswa dapat diubah dalam bentuk nilai 

dengan rumus sebagai berikut: 

 Nilai akhir = x 100 

Berdasarkan kriteria pada tabel 3, dapat diketahui siswa yang 

berhasil mencapai skala nilai yang sangat baik, baik, cukup, kurang, dan 

kurang baik dengan hasil dari perhitungan rumus dapat diukur dengan 

skala nilai sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Kategori Penilaian Tes Kemampuam Memahami 

Pembacaan Cerita Pendek 

No. Rentang Nilai Kategori 

1 95-100 Sangat baik 

2 85-94 Baik 

3 75-84 Cukup 

4 65-74 Kurang 

5 0-64 Sangat kurang 

 Keterangan: 

SB : Sangat Baik  K : Kurang 

B : Baik   SK : Sangat kurang 

C : Cukup 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dideskripsikan sebagai berikut. Terdapat 

lima kategori penilaian memahami pembacaan cerita pendek, yaitu kategori 

sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat  kurang. Kategori sangat baik apabila 

siswa mencapai nilai antara 95-100, kategori baik apabila siswa mencapai nilai 

idealskor 

skorperolehan jumlah 
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85-94, kategori cukup apabila siswa mencapai nilai 75-84, kategori kurang apabila 

siswa mencapai nilai 65-74, dan kategori sangat kurang apabila siswa mencapai 

nilai 0-64. 

 

3.5.2 Instrumen Nontes 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, 

pedoman wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Berikut diuraikan tentang 

bentuk instrumen nontes yang digunakan oleh peneliti. 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Nontes 

 

No.  

 

Instrumen Nontes 

Aspek yang diamati 

Proses  Perilaku  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Pedoman Observasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Jurnal Siswa - - - - √ √ √ √ - √ 

3. Jurnal Guru - - - √ √ √ √ - √ √ 

4. Pedoman Wawancara √ - √ √ √ √ - - - - 

5.  Dokumentasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Keterangan: 

A. Proses Pembelajaran 

1. Intensifnya proses internalisasi penumbuhan antusias siswa untuk 

memahami pembacaan cerpen.  

2. Terjadinya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan alur, 

penokohan, dan latar 

3. Intensifnya proses siswa mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar 

sehingga siswa mampu memahami pembacaan cerpen dengan baik 

4. Kondusifnya kondisi siswa saat memaparkan hasil memahami pembacaan 

cerpen di depan kelompok dan guru 
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5. Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran. 

B. Perubahan Perilaku 

1. Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran 

2. Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan 

yang disampaikan oleh guru 

3. Kedisiplinan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan terhadap tugas yang 

diberikan oleh guru 

4. Keberanian dan kepercayaan diri siswa untuk mendemonstrasikan hasil 

diskusi kelompok mengenai memahami pembacaan cerpen di depan teman 

satu kelas dan guru 

5. Kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok 

maupun dengan peneliti 

 

3.5.2.1 Lembar Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati keadaan, respon, sikap, 

dan keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Subjek sasaran yang 

diamati dalam observasi siswa adalah perilaku positif yang muncul saat 

berlangsungnya penelitian pada siklus I dan siklus II.  

Proses yang diobservasi meliputi: (1) Intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan antusias siswa untuk memahami pembacaan cerpen; (2) Terjadinya 

proses diskusi yang kondusif untuk menentukan alur, penokohan, dan latar; (3) 

Intensifnya proses siswa mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar sehingga 
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siswa mampu memahami pembacaan cerpen dengan baik; (4) Kondusifnya 

kondisi siswa saat memaparkan hasil memahami pembacaan cerpen di depan 

kelompok dan guru; (5) Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa 

menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran. 

Aspek perubahan perilaku yang diamati dalam proses pembelajaran, yaitu: 

(1) Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran; (2) Keaktifan siswa 

dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

guru; (3) Kedisiplinan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan terhadap tugas 

yang diberikan oleh guru; (4) Keberanian dan kepercayaan diri siswa untuk 

mendemonstrasikan hasil diskusi kelompok mengenai memahami pembacaan 

cerpen di depan teman satu kelas dan guru; (5) Kemampuan bekerja sama dan 

berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok maupun dengan peneliti. 

 

3.5.2.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui pendapat siswa 

mengenai proses pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek melalui 

model pembelajaran berpikir induktif dengan media film pendek untuk 

meningkatkan keterampilan memahami pembacaan cerita pendek. Wawancara ini 

berpedoman pada lembar wawancara yang telah disiapkan.  

Aspek-aspek yang ditanyakan dalam pedoman wawancara meliputi: (1)  

pendapat siswa mengenai media yang digunakan guru dalam menunjang 

pembelajaran; (2) kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran memahami 
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pembacaan cerpen; (3) pendapat siswa mengenai pemaparan hasil diskusi tiap 

kelompok di depan teman satu kelas dan guru; (4) kesan dan saran mengenai 

proses pembelajaran yang telah dilakukan; (5) keantusiasan siswa ketika 

mengikuti pembelajaran pembelajaran memahami pembacaan cerpen melalui 

model berpikir induktif dengan media film pendek.  

 

3.5.2.3 Pedoman Jurnal 

Jurnal digunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada 

proses pembelajaran menyimak cerita pendek melalui model pembelajaran 

berpikir induktif dengan media film pendek. Jurnal dibuat oleh guru setiap akhir 

pembelajaran pada sebuah lembar kertas yang disiapkan. 

Jurnal yang dibuat pada siklus I dan siklus II yaitu jurnal siswa dan jurnal 

guru. Aspek pertanyaan yang digunakan dalam jurnal guru meliputi (1) suasana 

dan situasi kelas ketika siswa memaparkan hasil diskusi kelompok di depan teman 

satu kelas dan guru; (2) hambatan-hambatan yang dialami selama  pembelajaran; 

(3) kesiapan siswa terhadap pembelajaran memahami pembacaan cerpen yang 

melalui model berpikir induktif dengan media film pendek; (4) keaktifan siswa 

saat mengikuti proses pembelajaran; dan (5) kelompok yang mempunyai 

keberanian dan kepercayaan diri yang baik ketika mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas; dan (6) kemampuan siswa bekerja sama dan berbagi 

dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Jurnal siswa berisi uraian pendapat siswa terhadap hal-hal yang menarik 

pada keseluruhan proses pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek 
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melalui model pembelajaran berpikir induktif dengan media film pendek. Adapun 

hal-hal yang diuraikan antara lain: (1) kesulitan yang dialami dalam pembelajaran; 

(2) saran atau harapan terhadap kegiatan pembelajaran yang akan datang; (3) 

keantusiasan terhadap pengguanaan media film pendek; (4) pemahaman siswa 

tentang penjelasan guru; (5) waktu yang disediakan dalam menyimak cerpen; dan 

(6) kerjasama yang terjalin antar anggota kelompok. 

 

3.5.2.4 Pedoman Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto memuat proses yang terjadi pada pembelajaran, 

dokumen foto berfungsi sebagai bukti nyata proses pembelajaran. Foto-foto yang 

diambil dapat mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian, 

khususnya yang berkaitan dengan perilaku siswa pada saat pembelajaran. Hal-hal 

yang didokumentasikan dalam dokumentasi foto ini, yaitu (1) kegiatan siswa 

ketika memahami pembacaan cerpen; (2) kegiatan siswa ketika mulai diskusi 

kelompok; (3) kegiatan siswa ketika menerapkan model berpikir induktif; (4) 

kegiatan siswa dan peneliti saat menyimpulkan materi. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik tes dan teknik nontes. Data tes dikumpulkan melalui tes 

memahami pembacaan cerita pendek melalui model pembelajaran berpikir 

induktif dengan media film pendek, sedangkan data nontes dikumpulkan 

melalui observasi, , pedoman wawancara, jurnal dan dokumentasi foto. 
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Kedua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

 

3.6.1 Teknik Tes 

Data dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh dengan mengadakan 

tes. Tes ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II. Dalam 

tes, siswa diminta memahami pembacaan cerita pendek yang dibacakan guru dan 

memahami cerita pendek dengan alat bantu media film pendek yang berkaitan 

dengan pembacaan cerita pendek kemudian menjawab pertanyaan mengenai alur, 

penokohan, dan latar cerpen. Tes ini dilakukan untuk mengukur kemampuan 

siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran dalam 

tindakan yang dilakukan. Tes memahami pembacaan cerita pendek berisi lembar 

perintah kepada siswa untuk menentukan dan mengidentifikasi alur, penokohan, 

dan latar cerita pendek yang telah disimak. 

Hasil tes pada siklus I dianalisis. Dari analisis tersebut, dapat diketahui 

kelemahan-kelemahan siswa dalam memahami pembacaan cerita pendek dan 

selanjutnya siswa diberi masukan untuk menghadapi tes pada siklus II. Hasil tes 

pada siklus II juga dianalisis. Dari hasil analisis pada siklus II inilah dapat 

diketahui peningkatan-peningkatan siswa dalam memahami pembacaan cerita 

pendek. 
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3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes merupakan alat penilaian yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan siswa tanpa alat tes. Teknik 

pengumpulan data yang berupa nontes dilakukan dengan menggunakan observasi, 

wawancara, jurnal guru dan siswa,  serta dokumentasi foto. Teknik nontes dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

3.6.2.1  Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui perilaku siswa, baik yang positif 

maupun negatif. Sebelumnya, peneliti telah mempersiapkan pedoman observasi 

untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan data. Pelaksaan observasi ini 

dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari awal sampai 

akhir pembelajaran, baik pada siklus I maupun siklus II. Hasil observasi pada 

siklus I dianalisis. Dari hasil analisis hasil observasi siklus I ini kemudian 

dijadikan masukan untuk perbaikan pada siklus II. Melalui observasi dihasilkan 

data observasi berupa keterangan kegiatan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

 

3.6.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung. 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa serta kesulitan-kesulitan 

yang dialami oleh siswa. Peneliti melakukan wawancara pada tiap siklus, dengan 

siswa yang berbeda. Untuk masing-masing siklus siswa yang diwawancarai 
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sebanyak tiga orang, yaitu satu orang yang memiliki nilai terbaik, satu orang yang 

memiliki nilai sedang, dan satu orang yang memiliki nilai rendah. Wawancara ini 

menggunakan teknik bebas terpimpin, yaitu pertanyaan disiapkan oleh 

pewawancara dan responden bebas menjawab tanpa terikat. Wawancara dilakukan 

untuk dapat mengetahui secara langsung dari siswa tentang proses pembelajaran 

yang telah berlangsung. 

 

3.6.2.3 Jurnal 

Teknik jurnal terdiri atas jurnal siswa dan jurnal guru.  Jurnal siswa yaitu 

siswa diminta untuk memberi tanggapan, kesan, dan kritik, terhadap pembelajaran 

memahami pembacaan cerita pendek melalui model pembelajaran berpikir 

induktif dengan media film pendek yang telah dilakukan oleh peneliti tentang cara 

penyampaian materi dan penggunaan model pembelajaran pada saat kegiatan 

belajar berlangsung.  

Jurnal guru berisi catatan-catatan mengenai perilaku, sopan, dan kreatif 

siswa pada saat pengajaran memahami pembacaan cerita pendek melalui model 

pembelajaran berpikir induktif dengan media film pendek yang telah berlangsung. 

Hal-hal yang diuraikan berdasarkan pedoman jurnal yang telah disusun dan untuk 

pengisisan jurnal dilakukan pada saat pembelajaran berakhir. 

 

3.6.2.4 Dokumentasi Foto 

Pengambilan foto juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Foto 

yang diambil berupa aktivitas-aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan 
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pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek melalui model berpikir 

induktif dengan media film pendek. Dokumentasi berupa foto dilakukan sebagai 

bukti visual kegiatan pembelajaran selama penelitian berlangsung. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Uraian 

tentang teknik tersebut adalah sebagai berikut. 

 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil tes memahami pembacaan cerita pendek melalui model 

berpikir induktif dengan media film pendek.  Nilai pada hasil siklus I dan siklus II 

dihitung jumlahnya dalam satu kelas kemudian dihitung dalam presentase rumus. 

Langkah-langkah analisis data tes kuantitatif sebagai berikut. 

1) menghitung nilai responden masing-masing aspek. 

2) merekap nilai siswa. 

3) menghitung nilai rata-rata siswa 

4)  menghitung presentase nilai. 

Presentase dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. 

 

Keterangan: 

SP : Skor presentase 

SK: Skor Komulatif 

SP= SK/R  X 

100 
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R  : Responden 

Dari perhitungan masing-masing tes siswa, kemudian dibandingkan yaitu 

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

gambaran mengenai peningkatan keterampilan menulis petunjuk melalui model 

pembelajaran berpikir induktif dengan media film pendek. 

 

3.7.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang 

diperoleh dari hasil nontes, meliputi observasi, wawancara, jurnal, serta 

dokumentasi foto. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui (1) siswa yang 

mengalami kesulitan dalam memahami pembacaan cerita pendek; (2) kelebihan 

dan kekurangan penggunaan model pembelajaran berpikir induktif dengan media 

film pendek dalam pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek; (3) 

peningkatan keterampilan memahami pembacaan cerita pendek melalui model 

berpikir induktif dengan media film pendek. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Simpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian peningkatan 

kemampuan memahami pembacaan cerita pendek melalui model berpikir induktif 

dengan media film pendek pada siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Ungaran 

Kabupaten Semarang sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek melalui model 

berpikir induktif dengan media film pendek pada siswa kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 2 Ungaran Kabupaten Semarang sudah berjalan dengan baik sesuai 

dengan terget yang direncanakan. Proses pembelajaran memahami 

pembacaan cerita pendek meningkat dari siklus I ke siklus II. Siswa berminat 

untuk memperhatikan penjelasan guru dan memahami pembacaan cerita 

pendek. Siswa sudah bisa menentukan dan mengidentifikasi unsur intrinsik 

cerita pendek dengan baik tanpa menyontek jawaban teman. Selain itu, 

kegiatan diskusi dan presentasi sudah kondusif. Kemudian siswa sudah 

mengikuti kegiatan refleksi dengan baik pada akhir pembelajaran. Hal 

tersebut merupakan usaha siswa menjadi lebih baik untuk memperoleh nilai 

yang lebih baik. 

2. Hasil tes pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek melalui model 

pembelajaran berpikir induktif dengan media film pendek pada siswa kelas 

XI IPS 1 SMA Negeri 2 Ungaran Kabupaten Semarang meningkat dari siklus 

I ke siklus II. Pada siklus I diperoleh hasil rata-rata kelas sebesar 67,85 dalam 
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kategori kurang. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II diperoleh rata-rata 

kelas sebesar 85,81 dalam kategori baik. Aspek latar cerita pendek 

mengalami peningkatan sebesar 28,11%, tokoh utama dan alasan yang 

mendukung  mengalami peningkatan sebesar 38,94%, watak tokoh utama dan 

alasan yang mendukung  mengalami peningkatan sebesar 30,29%, cara 

penggambaran tokoh dan alasan yang mendukung  mengalami peningkatan 

sebesar 56,23%, jenis alur dan bukti yang mendukung mengalami 

peningkatan sebesar 71,35%, aspek konflik cerita pendek dan bukti yang 

mendukung mengalami peningkatan sebesar 71,35%, dan aspek klimaks 

cerita pendek dan bukti yang mendukung mengalami peningkatan sebesar 

53,58%. 

3. Perilaku siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Ungaran mengalami 

peningkatan ke arah positif setelah dilaksanakanya pembelajaran memahami 

pembacaan cerita pendek melalui model pembelajaran berpikir induktif 

dengan media film pendek. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil nontes 

yang meliputi observasi, jurnal guru dan siswa, wawancara, dan dokumentasi 

foto pada siklus I dan siklus II. Perilaku siswa pada siklus I pasif, tidak serius 

ketika guru menjelaskan materi dan masih enggan bertanya apabila menemui 

kesulitan. Pada siklus II berubah menjadi serius dalam memperhatikan 

penjelasan dari guru dan serius dalam memahami pembacaan cerita pendek. 

Siswa sudah aktif dalam melaksanakan langkah pembelajaran. Selain itu, 

mereka terlihat antusias dan menikmati proses pembelajaran sehingga kelas 
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menjadi kondusif dan tugas yang diberikan guru dapat dikerjakan dengan 

baik serta mendapatkan nilai yang maksimal. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, saran yang diberikan 

peneliti sebagai berikut. 

1. Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan 

model pembelajaran berpikir induktif dengan media film pendek sebagai 

alternatif dalam pembelajaran memahami pembacaan cerita pendek karena 

telah terbukti mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

pembacaan cerita pendek dan mengubah perilaku siswa  ke arah positif. 

2. Pihak sekolah hendaknya memfasilitasi guru dalam menyediakan media 

pembelajaran bagi siswa, karena media pembelajaran yang lengkap dan baik 

akan menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang baik pula. 

3. Para peneliti di bidang pendidikan kiranya dapat melakukan penelitian 

lanjutan mengenai kemampuan memahami pembacaan cerita pendek. Para 

peneliti dapat menerapkan berbagai pendekatan, strategi, model, metode, 

teknik, dan media yang tepat untuk meningkatkan kemampuan memahami 

pembacaan cerita pendek. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat 

membantu guru untuk memecahkan masalah yang sering muncul dalam 

proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas sehingga 

berdampak positif bagi perkembangan pendidikan yang lebih berkualitas.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SMA Negeri 2 Ungaran 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XI/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi : Menyimak 

     13. Memahami pembacaan cerpen 

Kompetensi Dasar : 13.1 Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar 

dalam cerpen yang dibacakan 

Indikator  : 

1. Menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

2. Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang disimak 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

2. Siswa dapat mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang disimak 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat cerpen 

2. Hakikat alur, penokohan, dan latar cerpen 

 

C. Model Pembelajaran 

Model Berpikir Induktif 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Metode Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengondisikan siswa secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses 

 

Ceramah 

 

 

10 

menit 
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pembelajaran. 

b. Guru melakukan apersepsi kepada siswa 

berkaitan denagn unsur intrinsik cerpen 

yang meliputi tema, alur, tokoh dan 

penokoan, latar, gaya bahasa, sudut 

pandang, dan amanat. 

c. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran tentang memahami 

pembacaan cerpen. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi 

cerpen. 

e. Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran memahami 

pembacaan cerpen. 

Tanya jawab 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah  

 

Ceramah 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru memberikan penjelasan materi yang 

meliputi hakikat cerpen dan unsur intrinsik 

cerpen. 

b. Siswa menyimak pembacaan cerpen 

berjudul Sang Penjahit karya Michael. 

Elaborasi 

a. Siswa secara individu menentukan alur, 

penokohan, dan latar kemudian menuliskan 

jawabannya di LK 1. 

b. Siswa mengelompokkan diri menjadi 7 

kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri atas 5 Siswa. 

c. Tiap siswa mempresentasikan hasil LK 1 di 

dalam kelompoknya masing-masing.  

d. Guru menayangkan film pendek berjudul 

Sang Penjahit karya Michael. Untuk 

menunjukkan bukti, misal: penggambaran 

tokoh utama dari segi fisik dan batin tokoh 

didukung dengan dialog antar tokoh. 

e. Siswa secara berkelompok mengategorikan 

bagian mana yang masih menjadi 

permasalahan dalam kelompok tersebut, 

misalnya: alur dan penokohan. 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

 

 

Menghimpun 

 

 

Menghimpun 

penunjang 

 

 

 

 

 

 

 

Menyepakati 

masalah  

 

Mengategori-

kan masalah 

 

Menghayati 

50 

menit 
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f. Siswa mendiskusikan aspek yang menjadi 

masalah dalam kelompok sehingga 

mendapatkan titik temu atau jawaban yang 

tepat dan dituliskan di LK 2. 

 

Konfirmasi 

g. Secara bergantian, perwakilan 

kelompok menyampaikan hasil diskusi 

kepada teman satu kelas dan guru. 

h. Guru bersama siswa yang masih 

berkelompok menyimpulkan hasil 

diskusi yang menjadi permasalahan,  

misal: alur dan penokohan dari semua 

kelompok. 

masalah 

 

 

Menemukan 

data umum 

dari data 

khusus 

 

 

 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang sudah berlangsung 

mengenai mengidentifikasi alur, 

penokohan, dan latar dalam cerpen yang 

dibacakan. 

b. Guru bersama siswa merefleksi hasil 

kegiatan belajar. 

c. Guru mengevaluasi pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

d. Guru menutup pembelajaran dengan 

memberikan motivasi kepada siswa berupa 

kata-kata untuk gemar membaca dan 

mendengarkan pembacaan cerita pendek. 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

 

Evaluasi  

30 

menit 

 

E. Alat, Sumber Belajar, dan Media Belajar 

1. Alat : 

Laptop, LCD, pengeras suara. 

2. Sumber belajar   :  

Buku Aktif dan Kreatif Berbahasa Indonesia Kelas XI  

3. Media Belajar 

Film pendek berjudul Sang Penjahit karya Michael 

F. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : Tes proses dan hasil 

2. Jenis penilaian  : Tes tertulis 
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3. Bentuk penilaian : Soal uraian singkat   

4. Instrumen penilaian :  

a. Dengarkan pembacaan cerita pendek yang berjudul Sang 

Penjahit karya Michael! 

b.  Setelah kalian mendengarkan pembacaan cerpen berjudul Sang 

Penjahit karya Michael, tentukanlah! 

1. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

2. Tokoh  pada cerpen tersebut!  

3. Watak tokoh pada cerpen tersebut!  

4. Cara penyajian yang dilakukan pengarang dalam menggambarkan 

tokoh cerpen tersebut? 

5. Jenis alur pada cerpen tersebut!  

6. Peristiwa konflik terjadi! 

7. peristiwa klimaks terjadi! 

 

Penghitungan nilai akhir dalam skala 0 s.d. 100 

  Skor Perolehan   

Nilai 

Akhir 

= -------------------- X Skor 

Ideal 

(100) 

  Skor Maksimal   

Rubrik Penilaian Memahami Pembacaan Cerita pendek 

No 
Aspek 

Penilaian 

Skala  

Bobot 

Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1. Latar cerpen     3 12 

2. Tokoh      3 12 

3. Watak tokoh     4 16 

4. 

Cara 

penyajian 

tokoh 

    

4 16 

5. Jenis alur     3 12 

6. 
Konflik 

cerpen 

    
4 16 

7. 
Bagian 

klimaks 

    
4 16 
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pada  cerpen  

Jumlah 25 100 

Keterangan : 

4. Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan dengan memberi tanda check list 

(√ ) pada kolom skala nilai yang dianggap cocok. 

5. Skor = Skala x Bobot 

6. Skala nilai : 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

 

 

Rubrik Penilaian Memahami Pembacaan Cerpen 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Kriteria Penilaian 

Skala 

Nilai 
Kategori 

Skor 

Maksimal 

1. Latar cerpen 

 

e. Penyebutan 3 latar 

cerpen tepat. 
4 

Sangat 

baik 

12 
f. Penyebutan 2 latar 

cerpen tepat. 
3 Baik 

g. Penyebutan 1 latar 

cerpen tepat. 
2 Cukup 

h. Tidak ada latar 

cerpen yang tepat 
1 Kurang 

2. Tokoh 

 

e. Penyebutan tokoh 

tepat disertai 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

12 

f. Penyebutan tokoh 

tepat, alasan/ bukti 

tidak mendukung. 

3 Baik 

g. Penyebutan tokoh 

tepat, tidak ada 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

2 Cukup 

h. Penyebutan tokoh 

dan alasan/ bukti 
1 Kurang 
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tidak tepat. 

3. Watak tokoh 

 

e. Penyebutan watak 

tokoh tepat disertai 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

12 

f. Penyebutan watak 

tokoh tepat, alasan/ 

bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 

g. Penyebutan watak 

tokoh tepat, tidak 

ada alasan/ bukti 

yang mendukung. 

2 Cukup 

h. Penyebutan watak 

tokoh dan alasan/ 

bukti tidak tepat. 

1 Kurang 

4. Cara 

penggambaran 

tokoh  

e. Penyebutan 

jawaban tepat 

disertai alasan/ 

bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

16 

f. Penyebutan 

jawaban tepat, 

alasan/ bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 

g. Penyebutan 

jawaban tepat, tidak 

ada alasan/ bukti 

yang mendukung. 

2 Cukup 

h. Penyebutan 

jawaban dan alasan/ 

bukti tidak tepat. 

1 Kurang 

5. Jenis alur 

 

e. Penyebutan jenis 

alur tepat disertai 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

12 

f. Penyebutan jenis 

alur tepat, alasan/ 

bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 

g. Penyebutan jenis 

alur tepat, tidak ada 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

2 Cukup 

h. Penyebutan jenis 

alur dan alasan/ 
1 Kurang 
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bukti tidak tepat. 

7. Konflik 

cerpen 

 

e. Penyebutan 

jawaban tepat 

disertai alasan/ 

bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

16 

f. Penyebutan 

jawaban tepat, 

alasan/ bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 

g. Penyebutan 

jawaban tepat, tidak 

ada alasan/ bukti 

yang mendukung. 

2 Cukup 

h. Penyebutan 

jawaban dan alasan/ 

bukti tidak tepat. 

1 Kurang 

8. Klimaks 

cerpen 

 

e. Penyebutan klimaks 

cerpen tepat disertai 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

16 

f. Penyebutan klimaks 

cerpen tepat, alasan/ 

bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 

g. Penyebutan klimaks 

cerpen tepat, tidak 

ada alasan/ bukti 

yang mendukung. 

2 Cukup 

h. Penyebutan klimaks 

cerpen dan alasan/ 

bukti tidak tepat. 

1 Kurang 

 

Rumus penghitungan nilai sebagai berikut:  

                Nilai akhir  = 
idealskor 

skorperolehan jumlah 
x 100% 

Kategori Penilaian Tes Keterampilan Memahami Pembacaan Cerpen 

No. Rentang Nilai Kategori 

1 95-100 Sangat baik 

2 85-94 Baik 

3 75-84 Cukup 
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4 65-74 Kurang   

5 0-64 Sangat kurang 

 

 

Guru Bahasa Indonesia     Ungaran 9 Mei 2015 

        Peneliti  

 

 

Dra. Eni Kurniawati, M. Pd.          Olgatiar Rezky Griandani 

NIP. 195912111985032008 
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Lembar Kegiatan 1 

Siklus 1 

Nama   :  

Nomor presensi : 

A. Tujuan Kegiatan 

1. Siswa dapat menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang 

disimak 

2. Siswa dapat mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang 

disimak 

 

B. Media yang Digunakan 

Pembacaan cerita pendek yang berjudul Sang Penjahit karya Michael. 

C. Tahap Kegiatan 

1. Dengarkan pembacaan cerpen yang berjudul berjudul Sang Penjahit karya 

Michael! 

2. Setelah kalian mendengarkan pembacaan cerpen berjudul Sang Penjahit karya 

Michael, tentukanlah! 

a. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

................................................................................................................... 

b. Sebutkan tokoh  pada cerpen tersebut! 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

c. Sebutkan watak tokoh pada cerpen tersebut! 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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d. Bagaimanakah cara penggambaran tokoh yang dilakukan pengarang dalam 

menggambarkan tokoh cerpen tersebut? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

e. Sebutkan jenis alur pada cerpen tersebut! 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..................................................................................................................... 

f. Pada peristiwa manakah konflik terjadi? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..................................................................................................................... 

g. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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Lembar Kegiatan 2 

Siklus 1 

Anggota Kelompok : 1.  

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

Kelas   : 

 

A. Tujuan Kegiatan 

1. Siswa dapat menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang 

disimak 

2. Siswa dapat mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang 

disimak 

 

B. Media yang Digunakan 

Film pendek yang berjudul Sang Penjahit karya Michael. 

C. Tahap kegiatan 

1. Simaklah dengan cermat tayangan film pendek yang berjudul Sang Penjahit 

karya Michael! 

2. Setelah kalian menyimak tayangan film pendek yang berjudul Sang Penjahit 

karya Michael, diskusikan hasil yang kalian tulis pada lembar kerja 1 di 

dalam kelompok dan tentukanlah: 

a. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

Berikan bukti yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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b. Sebutkan  tokoh  pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

c. Jelaskan watak tokoh pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang 

mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

d. Bagaimana cara pengarang dalam menggambarkan tokoh? Berikan bukti 

yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

e. Sebutkan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

f. Pada peristiwa manakah konflik terjadi? Berikan bukti yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

g. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan bukti yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SMA Negeri 2 Ungaran 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XI/ 2 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi : Menyimak 

     13. Memahami pembacaan cerpen 

Kompetensi Dasar    :13.1 Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam 

cerpen yang dibacakan 

Indikator   : 

3. Menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

4. Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang disimak 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

2. Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang disimak 

B. Materi Pembelajaran 

3. Hakikat cerpen 

4. Hakikat alur, penokohan, dan latar cerpen 

C. Model Pembelajaran 

Model Berpikir Induktif 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Metode Waktu 

1. Kegiatan Awal 

f. Guru mengondisikan siswa secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

g. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa 

berkaitan denagn unsur intrinsik cerpen 

yang meliputi tema, alur, tokoh dan 

penokoan, latar, gaya bahasa, sudut 

 

Ceramah 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

10 

menit 
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pandang, dan amanat. 

h. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran tentang memahami 

pembacaan cerpen. 

i. Guru menyampaikan cakupan materi 

cerpen. 

j. Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran memahami 

pembacaan cerpen. 

Ceramah 

 

 

Ceramah  

 

Ceramah 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru memberikan penjelasan materi yang 

meliputi hakikat cerpen dan unsur intrinsik 

cerpen. 

b. Siswa menyimak pembacaan cerpen 

berjudul Parmin karya Jujur Prananto. 

c. Elaborasi 

a. Siswa secara individu menentukan alur, 

penokohan, dan latar dan menuliskan 

jawabannya di lembar evaluasi. 

Konfirmasi 

b. Guru bersama siswa yang masih 

berkelompok menyimpulkan hasil diskusi 

yang menjadi permasalahan,  misal: alur 

dan penokohan dari semua siswa. 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

Menghimpun 

 

 

 

Menemukan 

data umum 

dari data 

khusus 

 

 

20 

menit 

3. Kegiatan Akhir 

e. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang sudah berlangsung 

mengenai mengidentifikasi alur, 

penokohan, dan latar dalam cerpen yang 

dibacakan. 

f. Guru bersama siswa merefleksi hasil 

kegiatan belajar. 

g. Guru mengevaluasi pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

h. Guru menutup pembelajaran dengan 

memberikan motivasi kepada siswa berupa 

kata-kata untuk gemar membaca dan 

mendengarkan pembacaan cerita pendek. 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

 

Evaluasi  

15 

menit 

 

 



214 

 

 

 

E. Alat, Sumber Belajar, dan Media Belajar 

1. Alat : 

Laptop, LCD, pengeras suara. 

2. Sumber belajar   :  

Buku Aktif dan Kreatif Berbahasa Indonesia Kelas XI  

3. Media Belajar 

Pembacaan cerita pendek berjudul Parmin karya Jujur Prananto. 

F. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : Tes proses dan hasil 

2. Jenis penilaian : Tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : Soal uraian singkat   

4. Instrumen penilaian :  

a. Dengarkan pembacaan cerita pendek yang berjudul Parmin karya 

Jujur Prananto! 

b. Setelah kalian mendengarkan pembacaan cerpen berjudul Parmin 

karya Jujur Prananto, tentukanlah! 

1. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

2. Tokoh  pada cerpen tersebut!  

3. Watak tokoh pada cerpen tersebut!  

4. Cara penggambaran tokoh yang dilakukan pengarang dalam 

menggambarkan tokoh cerpen tersebut? 

5. Jenis alur pada cerpen tersebut!  

6. Peristiwa konflik terjadi! 

7. peristiwa klimaks terjadi! 

Guru Bahasa Indonesia     Ungaran 9 Mei 2015 

        Peneliti  

 

 

Dra. Eni Kurniawati, M. Pd.          Olgatiar Rezky Griandani 

NIP. 195912111985032008 
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LEMBAR EVALUASI SISWA 

SIKLUS I 

Nama   :  

Nomor presensi : 

A. Tujuan Kegiatan 

1. Menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

2. Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang disimak 

 

B. Media yang Digunakan 

 Pembacaan cerita pendek yang berjudul Parmin karya Jujur Prananto 

C. Tahap Kegiatan 

1. Dengarkan pembacaan cerpen yang berjudul Parmin karya Jujur Prananto! 

2. Setelah kalian mendengarkan pembacaan cerpen berjudul Parmin karya Jujur 

Prananto, tentukanlah! 

a. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

Berikan bukti yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................................ 

b. Sebutkan  tokoh  pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

c. Jelaskan watak tokoh pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang 

mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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d. Bagaimana cara pengarang dalam menggambarkan tokoh? Berikan bukti 

yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

e. Sebutkan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

f. Pada peristiwa manakah konflik terjadi? Berikan bukti yang mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

g. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan bukti yang 

mendukung! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 2 

 

Sekolah  : SMA Negeri 2 Ungaran 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XI/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi : Menyimak 

     13. Memahami pembacaan cerpen 

Kompetensi Dasar : 13.1 Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar 

dalam cerpen yang dibacakan 

Indikator  : 

1. Menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

2. Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang disimak 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

2. Siswa dapat mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang disimak 

B. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat cerpen 

2. Hakikat alur, penokohan, dan latar cerpen 

C. Model Pembelajaran 

Model Berpikir Induktif 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Metode Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengondisikan siswa secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Guru melakukan apersepsi kepada siswa 

berkaitan dengan pengalaman dan kesulitan 

siswa dalam menyimak pembacaan cerpen 

pada siklus I. 

c. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

 

Ceramah 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

10 

menit 
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pembelajaran tentang memahami 

pembacaan cerpen. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi 

cerpen. 

e. Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran memahami 

pembacaan cerpen. 

Ceramah 

 

 

Ceramah  

 

Ceramah 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru mengingatkan kembali materi 

pelajaran yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. (Materi yang 

disampaikan lebih ditekankan pada materi 

konflik cerpen, klimaks cerpen, dan metode 

penokohan yaitu dengan memberikan 

contoh cerpen dan menunjukkan bagian 

cerpen yang termasuk konflik cerpen, 

klimaks cerpen, dan metode penokohan). 

b. Guru memotivasi siswa untuk lebih 

konsentrasi dan serius dalam kegiatan 

menyimak agar bisa menjawab pertanyaan 

berdasarkan cerpen yang disimak. 

c. Siswa menyimak pembacaan cerpen 

berjudul Antara Mama dan Simbok karya 

Sartono Kusumaningrat.  

Elaborasi 

a. Siswa secara individu menentukan alur, 

penokohan, dan latar kemudian menuliskan 

jawabannya di LK 1. (Guru mengawasi 

siswa agar siswa tidak menyontek jawaban 

teman). 

b. Siswa mengelompokkan diri menjadi 7 

kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri atas 4-5 Siswa. 

c. Tiap siswa mempresentasikan hasil LK 1 di 

dalam kelompoknya masing-masing.  

d. Guru menayangkan film pendek berjudul 

Antara Mama dan Simbok karya Sartono 

Kusumaningrat.  

e. Siswa secara berkelompok mengategorikan 

bagian mana yang masih menjadi 

permasalahan dalam kelompok tersebut, 

misalnya: alur dan penokohan. (Guru 

memberi nasihat kepada siswa agar 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghimpun 

 

 

 

 

 

 

 

Menghimpun 

penunjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyepakati 

masalah  

 

 

 

 

65 

menit 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

2 menit 

 

 

 

7 menit 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

2 menit 

 

 

5 menit 

 

15 

menit 

 

5 menit 
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mendiskusikan jawaban yang mereka 

temukan dengan baik). 

f. Siswa mendiskusikan aspek yang menjadi 

masalah dalam kelompok sehingga 

mendapatkan titik temu atau jawaban yang 

tepat dan dituliskan di LK 2. 

Konfirmasi 

a. Secara bergantian, perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil diskusi kepada teman 

satu kelas dan guru. (Guru menegur siswa 

yang tidak serius mengikuti kegiatan 

presentasi). 

b. Guru bersama siswa yang masih 

berkelompok menyimpulkan hasil diskusi 

yang menjadi permasalahan,  misal: alur 

dan penokohan dari semua kelompok. 

 

Mengategori-

kan masalah 

 

 

 

 

Menghayati 

masalah 

 

 

 

Menemukan 

data umum 

dari data 

khusus 

 

9 menit 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang sudah berlangsung 

mengenai mengidentifikasi alur, 

penokohan, dan latar dalam cerpen yang 

dibacakan. 

b. Guru bersama siswa merefleksi hasil 

kegiatan belajar. 

c. Guru mengevaluasi pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

d. Guru menutup pembelajaran dengan 

memberikan motivasi kepada siswa berupa 

kata-kata untuk gemar membaca dan 

mendengarkan pembacaan cerita pendek. 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

 

Evaluasi  

15 

menit 

E. Alat, Sumber Belajar, dan Media Belajar 

1. Alat : 

Laptop, LCD, pengeras suara. 

2. Sumber belajar   :  

Buku Aktif dan Kreatif Berbahasa Indonesia Kelas XI  

3. Media Belajar 

Film pendek berjudul Antara Mama dan Simbok karya Sartono 

Kusumaningrat. 

F. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : Tes proses dan hasil 

2. Jenis penilaian  : Tes tertulis 
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3. Bentuk penilaian : Soal uraian singkat   

4. Instrumen penilaian :  

a. Dengarkan pembacaan cerita pendek yang berjudul Antara Mama 

dan Simbok karya Sartono Kusumaningrat! 

b. Setelah kalian mendengarkan pembacaan cerpen berjudul Antara 

Mama dan Simbok karya Sartono Kusumaningrat, tentukanlah! 

1. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

2. Tokoh  utama pada cerpen tersebut!  

3. Watak tokoh utama pada cerpen tersebut!  

4. Cara penggambaran tokoh yang dilakukan pengarang dalam 

menggambarkan tokoh utama cerpen tersebut? 

5. Jenis alur pada cerpen tersebut!  

6. Peristiwa konflik terjadi! 

7. peristiwa klimaks terjadi! 

 

Penghitungan nilai akhir dalam skala 0 s.d. 100 

  Skor Perolehan   

Nilai Akhir = -------------------- X Skor Ideal (100) 

  Skor Maksimal   

Rubrik Penilaian Memahami Pembacaan Cerita pendek 

No 
Aspek 

Penilaian 

Skala  

Bobot 

Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1. Latar cerpen     3 12 

2. 
Tokoh 

utama 

    
3 12 

3. 
Watak tokoh 

utama 

    
4 16 

4. 

Cara 

penggambar

an tokoh 

utama 

    

4 16 

5. Jenis alur     3 12 

6. 
Konflik 

cerpen 

    
4 16 



221 

 

 

 

7. 

Bagian 

klimaks 

pada  cerpen  

    

4 16 

Jumlah 25 100 

Keterangan : 

1. Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan dengan memberi tanda check list 

(√ ) pada kolom skala nilai yang dianggap cocok. 

2. Skor = Skala x Bobot 

3. Skala nilai : 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

Rubrik Penilaian Memahami Pembacaan Cerpen 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Kriteria Penilaian 

Skala 

Nilai 
Kategori 

Skor 

Maksimal 

1. Latar cerpen 

 

a. Penyebutan 3 latar 

cerpen tepat. 
4 

Sangat 

baik 

12 

b. Penyebutan 2 latar 

cerpen tepat. 
3 Baik 

c. Penyebutan 1 latar 

cerpen tepat. 
2 Cukup 

d. Tidak ada latar cerpen 

yang tepat 
1 Kurang 

2. Tokoh 

 

a. Penyebutan tokoh 

utama tepat disertai 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

12 b. Penyebutan tokoh 

utama tepat, alasan/ 

bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 

c. Penyebutan tokoh 

utama tepat, tidak 
2 Cukup 
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ada alasan/ bukti 

yang mendukung. 

d. Penyebutan tokoh 

utama dan alasan/ 

bukti tidak tepat. 

1 Kurang 

3. Watak tokoh 

utama 

 

a. Penyebutan watak 

tokoh utama tepat 

disertai alasan/ bukti 

yang mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

16 

b. Penyebutan watak 

tokoh utama tepat, 

alasan/ bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 

c. Penyebutan watak 

tokoh utama tepat, 

tidak ada alasan/ 

bukti yang 

mendukung. 

2 Cukup 

d. Penyebutan watak 

tokoh utama dan 

alasan/ bukti tidak 

tepat. 

1 Kurang 

4. Cara 

penyajian 

tokoh 

utama  

a. Penyebutan jawaban 

tepat disertai alasan/ 

bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

16 

b. Penyebutan jawaban 

tepat, alasan/ bukti 

tidak mendukung. 

3 Baik 

c. Penyebutan jawaban 

tepat, tidak ada 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

2 Cukup 

d. Penyebutan jawaban 

dan alasan/ bukti 

tidak tepat. 

1 Kurang 

5. Jenis alur 

 

i. Penyebutan jenis alur 

tepat disertai alasan/ 
4 

Sangat 

baik 
12 
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bukti yang 

mendukung. 

j. Penyebutan jenis alur 

tepat, alasan/ bukti 

tidak mendukung. 

3 Baik 

k. Penyebutan jenis alur 

tepat, tidak ada 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

2 Cukup 

l. Penyebutan jenis alur 

dan alasan/ bukti 

tidak tepat. 

1 Kurang 

6. Konflik 

cerpen 

 

i. Penyebutan jawaban 

tepat disertai alasan/ 

bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

16 

j. Penyebutan jawaban 

tepat, alasan/ bukti 

tidak mendukung. 

3 Baik 

k. Penyebutan jawaban 

tepat, tidak ada 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

2 Cukup 

l. Penyebutan jawaban 

dan alasan/ bukti 

tidak tepat. 

1 Kurang 

7. Klimaks 

cerpen 

 

i. Penyebutan klimaks 

cerpen tepat disertai 

alasan/ bukti yang 

mendukung. 

4 
Sangat 

baik 

16 

j. Penyebutan klimaks 

cerpen tepat, alasan/ 

bukti tidak 

mendukung. 

3 Baik 

k. Penyebutan klimaks 

cerpen tepat, tidak 

ada alasan/ bukti 

yang mendukung. 

2 Cukup 

l. Penyebutan klimaks 

cerpen dan alasan/ 

bukti tidak tepat. 

1 Kurang 
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Rumus penghitungan nilai sebagai berikut: 

Nilai akhir  = 
idealskor 

skorperolehan jumlah 
x 100% 

 

Kategori Penilaian Tes Kemampuan Memahami Pembacaan Cerpen 

No. Rentang Nilai Kategori 

1 95-100 Sangat baik 

2 85-94 Baik 

3 75-84 Cukup 

4 65-74 Kurang   

5 0-64 Sangat kurang 

 

Guru Bahasa Indonesia     Ungaran 23 Mei 2015 

        Peneliti  

 

 

Dra. Eni Kurniawati, M. Pd.          Olgatiar Rezky Griandani 

NIP. 195912111985032008 
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Lembar Kegiatan 1 

Siklus 2 

Nama   :  

Nomor presensi : 

A. Tujuan Kegiatan 

1. Siswa dapat menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang 

disimak 

2. Siswa dapat mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang 

disimak 

B. Media yang Digunakan 

Pembacaan cerita pendek yang berjudul Antara Mama dan Simbok 

karya Sartono Kusumaningrat. 

C. Tahap Kegiatan 

1. Dengarkan pembacaan cerpen yang berjudul berjudul Antara Mama dan 

Simbok karya Sartono Kusumaningrat! 

2. Setelah kalian mendengarkan pembacaan cerpen berjudul Antara Mama 

dan Simbok karya Sartono Kusumaningrat, tentukanlah! 

a. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

b. Sebutkan tokoh utama  pada cerpen tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

c. Sebutkan watak tokoh utama pada cerpen tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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d. Bagaimanakah cara penyajian yang dilakukan pengarang dalam 

menggambarkan tokoh utama dalam cerpen tersebut? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

e. Sebutkan jenis alur pada cerpen tersebut! 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

f. Pada peristiwa manakah konflik terjadi? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

g. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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Lembar Kegiatan 2 

Siklus 2 

Anggota Kelompok : 1.  

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

Kelas   : 

 

A. Tujuan Kegiatan 

1. Siswa dapat menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang 

disimak 

2. Siswa dapat mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang 

disimak 

 

B. Media yang Digunakan 

Film pendek yang berjudul Antara Mama dan Simbok karya Sartono 

Kusumaningrat. 

C. Tahap kegiatan 

1. Simaklah dengan cermat tayangan film pendek yang berjudul Antara 

Mama dan Simbok karya Sartono Kusumaningrat! 

2. Setelah kalian menyimak tayangan film pendek yang berjudul Antara 

Mama dan Simbok karya Sartono Kusumaningrat, diskusikan hasil yang 

kalian tulis pada lembar kerja 1 di dalam kelompok dan tentukanlah: 

a. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen 

tersebut! Berikan bukti yang mendukung! 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.......................... 
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b. Sebutkan  tokoh utama  pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang 

mendukung! 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

 

c. Jelaskan watak tokoh utama pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang 

mendukung! 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................... 

d. Bagaimana cara pengarang dalam menggambarkan tokoh utama? 

Berikan bukti yang mendukung! 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................ 

e. Sebutkan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang 

mendukung! 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................ 
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f. Pada peristiwa manakah konflik terjadi? Berikan bukti yang 

mendukung! 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................ 

g. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan bukti yang 

mendukung! 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

........................... 

 

  



230 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 2 

 

Sekolah  : SMA Negeri 2 Ungaran 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XI/ 2 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (1 pertemuan) 

Standar Kompetensi : Menyimak 

     13. Memahami pembacaan cerpen 

Kompetensi Dasar    :13.1 Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar dalam 

cerpen yang dibacakan 

Indikator   : 

1. Menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

2. Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang disimak 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

2. Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang disimak 

B. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat cerpen 

2. Hakikat alur, penokohan, dan latar cerpen 

C. Model Pembelajaran 

Model Berpikir Induktif 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Metode Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengondisikan siswa secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Guru melakukan apersepsi kepada siswa 

berkaitan dengan pengalaman dan kesulitan 

siswa dalam menyimak pembacaan cerpen 

pada siklus I. 

c. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

 

Ceramah 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Ceramah 

10 

menit 
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pembelajaran tentang memahami 

pembacaan cerpen. 

d. Guru menyampaikan cakupan materi 

cerpen. 

e. Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran memahami 

pembacaan cerpen. 

 

 

Ceramah  

 

Ceramah 

 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru mengingatkan kembali materi 

pelajaran yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

b. Siswa menyimak pembacaan cerpen 

berjudul Kado istimewa karya Jujur 

Prananto. 

d. Elaborasi 

a. Siswa secara individu menentukan alur, 

penokohan, dan latar dan menuliskan 

jawabannya di lembar evaluasi. 

Konfirmasi 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

diskusi yang menjadi permasalahan,  misal: 

alur dan penokohan dari semua siswa. 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

Menghimpun 

 

 

 

Menemukan 

data umum 

dari data 

khusus 

 

 

65 

menit 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang sudah berlangsung 

mengenai mengidentifikasi alur, 

penokohan, dan latar dalam cerpen yang 

dibacakan. 

b. Guru bersama siswa merefleksi hasil 

kegiatan belajar. 

c. Guru mengevaluasi pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

d. Guru menutup pembelajaran dengan 

memberikan motivasi kepada siswa berupa 

kata-kata untuk gemar membaca dan 

mendengarkan pembacaan cerita pendek. 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

 

Evaluasi  

15 

menit 

E. Alat, Sumber Belajar, dan Media Belajar 

1. Alat : 

Laptop, LCD, pengeras suara. 
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2. Sumber belajar   :  

Buku Aktif dan Kreatif Berbahasa Indonesia Kelas XI  

3. Media Belajar 

Pembacaan cerita pendek berjudul Kado istimewa karya Jujur 

Prananto. 

F. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : Tes proses dan hasil 

2. Jenis penilaian  : Tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : Soal uraian singkat   

4. Instrumen penilaian :  

a. Dengarkan pembacaan cerita pendek yang berjudul Kado 

istimewa karya Jujur Prananto! 

b.  Setelah kalian mendengarkan pembacaan cerpen berjudul Kado 

istimewa karya Jujur Prananto, tentukanlah! 

1. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen tersebut! 

2. Tokoh utama  pada cerpen tersebut!  

3. Watak tokoh utama pada cerpen tersebut!  

4. Cara penyajian yang dilakukan pengarang dalam menggambarkan 

tokoh utama cerpen tersebut? 

5. Jenis alur pada cerpen tersebut!  

6. Peristiwa konflik terjadi! 

7. peristiwa klimaks terjadi! 

 

Guru Bahasa Indonesia    Ungaran 23 Mei 2015 

       Peneliti  

 

Dra. Eni Kurniawati, M. Pd.          Olgatiar Rezky Griandani 

NIP. 195912111985032008 
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LEMBAR EVALUASI SISWA 

SIKLUS 2 

Nama   :  

Nomor presensi : 

A. Tujuan Kegiatan 

1. Menentukan alur, penokohan, dan latar pada cerpen yang disimak 

2. Mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar cerpen yang disimak 

 

B. Media yang Digunakan 

 Pembacaan cerita pendek yang berjudul Kado Istimewa karya Jujur 

Prananto 

C. Tahap Kegiatan 

1. Dengarkan pembacaan cerpen yang berjudul Kado Istimewa karya Jujur 

Prananto! 

2. Setelah kalian mendengarkan pembacaan cerpen berjudul Kado Istimewa 

karya Jujur Prananto, tentukanlah! 

a. Sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerpen 

tersebut! Berikan bukti yang mendukung! 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

...................... 

b. Sebutkan  tokoh utama pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang 

mendukung! 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................. 
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c. Jelaskan watak tokoh utama pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang 

mendukung! 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................. 

d. Bagaimana cara pengarang dalam menggambarkan tokoh utama? 

Berikan bukti yang mendukung! 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

........................ 

e. Sebutkan jenis alur pada cerpen tersebut! Berikan bukti yang 

mendukung! 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

........................ 

f. Pada peristiwa manakah konflik terjadi? Berikan bukti yang 

mendukung! 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

........................ 
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g. Pada peristiwa manakah klimaks terjadi? Berikan bukti yang 

mendukung! 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

....................... 
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Pedoman Lembar Observasi Siklus I dan II 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 2 Ungaran 

Kelas   : XI IPS 1 

 

Berilah tanda chek list (v) pada kolom lembar observasi berikut ini: 

 

No 

 

Responden 

Aspek pengamatan 

Proses Pembelajaran Perilaku Siswa 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

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           

28 R28           

29 R29           

30 R30           

31 R31           

32 R32           

33 R33           

34 R34           
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Jumlah            

Presentasi (%)           

Keterangan: 

A. Proses Pembelajaran  

1. Proses penumbuhan antusias siswa untuk memahami pembacaan 

cerpen  

2. Proses siswa mengidentifikasi alur, penokohan, dan latar sehingga 

siswa mampu memahami pembacaan cerpen dengan baik 

3. Proses diskusi yang kondusif untuk menentukan alur, penokohan, dan 

latar 

4. Kondusifnya kondisi siswa saat memaparkan hasil memahami 

pembacaan cerpen di depan kelompok dan guru 

5. Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran. 

B. Perubahan Perilaku 

6. Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran 

7. Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan 

yang disampaikan oleh guru 

8. Kedisiplinan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan terhadap tugas 

yang diberikan oleh guru 

9. Keberanian dan kepercayaan diri siswa untuk mendemonstrasikan 

hasil diskusi kelompok mengenai memahami pembacaan cerpen di 

depan teman satu kelas dan guru 

10. Kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi 

kelompok maupun dengan peneliti. 
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Pedoman Jurnal Siswa Siklus I dan II  

Tanggal : 

Kelas  : 

Materi  : 

 

Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, ungkapkan pendapat kalian 

tentang. 

 

1. Apa kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran? 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Apa saran atau harapan kalian terhadap kegiatan pembelajaran yang akan 

datang?  

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Apakah kalian tertarik terhadap pengguanaan media film pendek dalam 

pembelajaran ini? Berikan alasannya! 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

4. Apakah penjelasan guru dapat kalian pahami? Beri alasan! 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

5. Apakah waktu yang disediakan dalam memahami pembacaan cerpen 

cukup? Beri alasan! 

Jawab:.............................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

6. Bagaimana kerjasama yang terjalin antar anggota kelompok? 

Jawab:.................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................ 
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Jurnal Guru Siklus I dan II  

1. Bagaimana suasana dan situasi kelas ketika siswa memaparkan hasil diskusi  

kelompok  di depan teman satu kelas dan guru? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami selama pembelajaran? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

........... 

3. Bagaimana kesiapan siswa terhadap pembelajaran memahami pembacaan 

cerpen yang menggunakan model berpikir induktif dengan media film 

pendek? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

4. Bagaimana keaktifan siswa saat mengikuti proses pembelajaran? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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5. Kelompok manakah yang mempunyai keberanian dan kepercayaan diri yang 

baik ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan teman satu 

kelas dan guru? Beri alasannya! 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

6. Bagaimana kemampuan siswa bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan 

diskusi kelompok? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  
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Lembar Wawancara Siklus I  

Nama    : 

Kelas    : 

No. Presensi  : 

Hari dan tanggal : 

1. Apakah penggunaan media dapat menarik antusias siswa? Beri alasannya! 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2. Apa saja kesulitan yang kamu alami dalam pembelajaran memahami 

pembacaan cerpen ini? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3. Bagaimana pendapatmu mengenai pemaparan hasil diskusi tiap kelompok di 

depan teman satu kelas dan guru? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

4. Apa kesan dan saran mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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5. Apakah kamu tertarik mengikuti pembelajaran memahami pembacaan cerpen 

tadi? Jelaskan alasannya! 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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Pedoman Dokumentasi Siklus I dan II 

Hal-hal yang didokumentasikan dalam dokumentasi foto ini sebagai berikut. 

1. aktivitas siswa saat menyimak penjelasan dari guru  

2. aktivitas siswa saat memahami pembacaan cerpen  

3. aktivitas siswa saat latihan menentukan unsur intrinsik secara individu 

4. aktivitas siswa saat mengamati tayangan film pendek 

5. aktivitas siswa saat berdiskusi 

6. aktivitas siswa saat memaparkan hasil diskusi 

7. aktivitas siswa dan guru refleksi 
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DAFTAR SISWA 

 

 

NO NAMA L/P 

1 ADE FAJR ARIA V L 

2 ANGGUN DEWIYANA FEBYANTO P 

3 ARDIAN ANGGA SAPUTRA L 

4 BAYU PAMUNGKAS L 

5 CYNTHIA MAHARANI SAVITRI P 

6 DESTY PRINATASYA P 

7 DWIKI ADI MATOFAN L 

8 DYAH KUSUMASTUTI P 

9 ELSANDI IKA FINANDIARSI P 

10 HASNI NAFISAH P 

11 INDRA MUCH HERMAWAN L 

12 IRFAN AZIZ NUR HADIYANTO L 

13 KUKUH SETYO NUGROHO SUTARTO L 

14 KURNIAWAN ARGA ADITAMA L 

15 LADY MARLISA KUSUMA DEVI P 

16 LAELA RAHMA WIBAWANTI P 

17 MEINAR AYU DITA P 

18 MEXIE INTAN KARTIKA SARI P 

19 MUHAMMAD ADRIZA ARADHEA PRATAMA L 

20 MUHAMMAD BINTANG AL KAUTSAR L 

21 MUHAMMAD NUR TAUFIK SUGIYARTO L 

22 NABILAH KUSNA TANJUNG P 

23 NOVI P 

24 NOVI FLORIDA SAGALA P 

25 NUR ALIFAH JULIA WARDANI P 

26 NUR LATHIFAH RATNASARI P 

27 OKA RYAN HIDAYAT L 

28 OVI RESA EMMANUELI HARIYADI   P 

29 PRATIWI P 

30 RISALATUL MUAWANAH P 

31 SALMA ZHARIFAH P 

32 WAHID ICHWANUDIN L 

33 WINTIANI P 

34 YAFI ARIF PRAYOGO L 
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PARMIN 

 

Mencurigai. Betapa tidak enaknya perbuatan ini. Lebih tidak enak lagi kalau 

orang itu adalah permin. Tukang kebun yang rajin dan tak banyak cakap itu. Tapi 

keadaan telah berubah. Tak ada yang bisa memaksa parmin untuk mengatakan 

sesuatu sehubungan dengan kemurungannya itu selain ucapan.”Saya tidak apa-

apa”. Dan inilah peristiwa yang mengawali kecurigaan itu, seperti berulang kali di 

ceritakan Mami. 

Parmin mencuri? Itu lah kemungkinan yang paling dikhawatirkan. Kapan 

dan mengapa? Sekitar pukul sepuluh ia membantu Parjilah berbelanja ke beberapa 

rumah makan, pasar, dan supermarket. Selanjutnya pekerjaan permin tidak berat: 

menyimpan es krim, menghidangkannya bila ada tamu yang berminat. Segalanya 

berjalan beres. 

Adalah sengat mengagetkan ketika keesokan harinya ia tetap muncul, walau 

masih dengan kegelisahan dan kegugupannya. Nampak lesu, bekerja tanpa gairah, 

parmin kemudian meminta izin pulang awal dengan alasan kurang enak badan. 

Tapi, keesokan harinya lagi, yakni dua hari setelah pesta ulang tahun papi, Parmin 

tidak masuk! Bisa jadi „sang tikus‟ berhasil berbelit dari perangkap. Tapi berati 

pula ada kesempatan menyelidiki.  

Diamati seksama apakah terdapat kerusakan pada pintu-pintu, dan yang 

penting adalah barang-barang di dalam yang hilang. Walhasil, kerja seharian sana-

sini tak menghasilkan apa-apa.  

“Siapa Parmin sebenarnya?” Mami tersentak. “Ya siapa sebenarnya 

parmin?” Pembantu perempuan cepat-cepat dipanggil, lalu diinterogasi. Hasilnya 

“Tidak. Saya kenal mas parmin waktu dia kerja di rumah sebelah.” 

“rumah parmin pasti tak jauh dari sini. Kesini dia Cuma bersepedah,” Papi 

menganalisa.”besok kita tanyakan ke kelurahan. Kalau perlu ke kecamatan.” 

Mami setuju. 

“Tapi…di mana sih kantor kecamatan?” 
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Pada akhirnya ternyata mami, atau siapa pun, tak perlu merepotkan diri ke 

kantor kelurahan, kecamatan, atau kantor apa pun, karena pada hari ketiga, 

keempat dan seterusnya sampai dengan kemarin ini, Parmin masuk seperti biasa. 

Namun tak berati persoalan lalu selesai. Sebab nanti siang aka nada pesta 

lagi. (Arisan keluarga sebenarnya. Tapi apalah bedanya dengan pesta) 

Kecurigaan atas diri Parmin tak menjadikan mami ragu-ragu membolehkan 

Parmin datang membantu-bantu. Malah sebaliknya, pesta nanti siang seolah 

dirancang sebagai perangkap, yang diharapkan bisa merangsang Parmin agar 

“melakukan rekonstruksi tanpa paksaan” 

Pukul Sembilan dia datang dengan sepeda tuanya. Langsung ke kebun 

belakang, mengambil slang air, menyiram tanaman anggrek. Selesai itu mami 

menyuruh parmin mempersiapkan kursi-kursi tambahan untuk ruang tengah. 

“Mau ada acara makan,” mami menambahkan. Arisan memang berjalan 

lancar, namun tak urung mami terbawa-bawa jadi gelisah. Dan, entah mesti 

disyukuri ataukah disesalkan, rekontruksi ternyata berjalan persis yang dinanti. 

Parmin, suatu ketika, melintas cepat dari dapur ke garasi. Himan siaga. Sempat ia 

melihat Parmin memasukkan sesuatu ke dalam tasnya. Hanya sekilas. Karena 

secepat pula Parmin melarikan sepedanya keluar. 

“Kejar!” mami berteriak. 

Maka Nampak dua sepeda yang mencoba berpacu, berkelit di antara ratusan 

mobil. Himan cepat menyusul. Tapi yang dihadapinya kemudian memaksanya 

untuk berhenti melangkah, urung menyergap. 

„Bapak pulang! Bapak datang!” 

Tiga anak kecil keluar dari dalam merubung Parmin. Seseorang meninju-

ninju kaki bapaknya, seorang ber-breakdance tak karuan, dan yang satu lagi 

menarik-narik tas. 

“Hati-hati ada isinya!” 

Serentak ketiganya berteriak. “Mak! Mak! Tas Bapak ada isinya!” 

Istri parmin keluar, membawa segelas teh yang nampaknya sudah disiapkan 

sejak tadi. Sementara itu tas dibuka. Ada bungkusan plastik. Bungkusan dibuka. 
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Ada kantong plastik dibuka. Si bungsu merebut. Plastik pecah. Isinya sebagian 

tumpah! 

“Maak! Es kriiim! 

“Cepat ambil gelas!” 

“He, he, kalau sudah begini lupa berdoa, ya?” 

“Berdoa kan kalau buat mau makan nasi, Mak.” 

“Ya sudah, sekarang mengucap terima kasih saja,” Parmin 

menyambung,”Yang memberi es krim ini tante Oche, tante Ucis, sama Oom 

Himan. Ayo, gimana? 

Dengan takzim ketiganya mengucapkan pelan, satu anak menyebut satu 

nama. 

“terima kasih Tante Once.” 

“terima kasih Tante Ucis.” 

“terima kasih Oom Himan.” 

Himan melangkah surut. Diambilnya sepedanya, lalu pelan ia menyusuri 

gang yang remang oleh sisa-sisa cahaya lampu dari dalam rumah-rumah petak 

yang jendelanya masih terbuka. 
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KADO ISTIMEWA 

Jujur Prananto 

 

Bu Kustiyah bertekad bulat menghadiri resepsi pernikahan putra Pak Hargi. Tidak 

bisa tidak. Apa pun hambatannya. Berapa pun biayanya. Ini sudah menjadi 

niatannya sejak lama, bahwa suatu saat nanti, kalau Pak Gi mantu ataupun 

ngunduh mantu, Bu Kustiyah akan datang untuk mengucapkan selamat. 

Menyatakan kegembiraan. Menunjukkan bahwa Bu Kus tetap menghormati Pak 

Gi, biarpun zaman sudah berubah. 

“Pak Hargi adalah atasan saya yang saya hormati,” begitu Bu Kus sering bercerita 

pada tetangganya. “Beliau adalah seorang pejuang sejati. Termasuk di antara yang 

berjuang di dapur umum, saya merasa bahagia dan berbangga bisa ikut berjuang 

bersama Pak Gi.” 

Namun begitulah – menurut Bu Kus – setelah ibukota kembali ke Jakarta, keadaan 

sudah banyak berubah. Pak Hargi ditugaskan di pusat dan Bu Kus hanya sesekali 

mendengar kabar tentang beliau. Waktu terus berlalu tanpa ada komunikasi. 

Kekacauan menjelang dan sesudah Gestapu serasa makin merenggangkan jarak 

Kalasan-Jakarta. Lalu tumbangnya rezim Orla dan bangkitnya Orde Baru 

mengukuhkan peran Pak Gi di lingkungan pemerintahan pusat. Dan ini berarti 

makin tertutupnya kemungkinan komunikasi langsung antara Bu Kustiyah dengan 

Pak Gi. Tetapi bukan berarti Bu Kus merasa jauh dengan Pak Gi. Sebab – dalam 

istilah Bu Kus – “kesamaan cita-cita merupakan pengikat hubungan yang tak 

terputuskan”. 

Tapi bagaimanapun, meski Bu Kus merasa selalu dekat dengan Pak Gi, ternyata 

setelah tiga puluh tahun lebih tak berjumpa, timbul juga kerinduan untuk 

bernostalgia dan bertatap muka secara langsung dengan beliau. Maka itulah ketika 

ia mendengar kabar bahwa Pak Gi akan menikahkan anaknya, Bu Kus merasa 

inilah kesempatan yang sangat tepat untuk berjumpa. 

*** 

Lewat tengah hari, selesai makan siang, Bu Kus sudah tak betah lagi tinggal di 

rumah. Tas kulit berisi pakaian yang siap sejak kemarin diambilnya, juga sebuah 
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tas plastik besar berisi segala macam oleh-oleh untuk para cucu di Jakarta. Merasa 

beres dengan segala tetek-bengek itu ini, Bu Kus pun menyuruh pembantu 

perempuannya memanggilkan dokar untuk membawanya ke stasiun. 

Belum ada pukul tiga Bu Kus sudah duduk di peron stasiun, padahal kereta 

ekonomi jurusan Jakarta baru berangkat pukul enam sore nanti. Ketergesa-

gesaannya meninggalkan rumah akhirnya malah membuatnya bertambah gelisah. 

Rasanya ia ingin secepatnya sampai di Jakarta dan bersalam-salaman dengan Pak 

Gi. Berbincang-bincang tentang masa lalu. Tentang kenang-kenangan manis di 

dapur umum. Tentang nasi yang terpaksa dihidangkan setengah matang, tentang 

kurir Ngatimin yang pintar menyamar, tentang Nyai Kemuning penghuni tangsi 

pengisi mimpi-mimpi para bujangan. Ah, begitu banyaknya cerita-cerita lucu yang 

rasanya takkan terlupakan biarpun terlibas oleh berputarnya roda zaman. 

Peluit kereta api mengagetkan Bu Kus. Ia langsung berdiri tergopoh-gopoh naik ke 

atas gerbong. 

Setelah melalui kegelisahan yang teramat panjang, akhirnya Bu Kus sampai juga 

di Jakarta. Wawuk, anak perempuannya, kaget setengah mati melihat pagi-pagi 

ibunya muncul di muka rumahnya setelah turun dari taksi sendirian. “Ibu ini 

nekad! Kenapa tidak kasih kabar dulu?” 

            “Di telegram kan saya bilang mau datang?” 

            “Tapi tanggal pastinya ibu tidak menyebut.” 

            “Yang penting sudah sampai sini.” 

            “Bukan begitu, Bu. Kalau kita tahu persis kan bisa jemput Ibu di stasiun.” 

            “Saya tidak mau merepotkan. Lagi pula saya sudah keburu takut bakal 

ketinggalan resepsi mantunya Pak Gi. Salahmu juga, tanggal persisnya tidak kamu 

sebut di surat.” 

“Ya, Tuhan! Ibu mau datang ke resepsi itu?” 

            Wawuk menghembuskan nafasnya agak keras. 

            “Ingat, Wuk,” Bu Kus bicara dengan nada dalam. “Aku jauh-jauh datang 

ke Jakarta ini yang penting adalah datang pada resepsi pernikahan putra Pak Hargi. 

Lain tidak.” 

*** 
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Mencari informasi tentang tempat dan waktu penyelenggaraan resepsi tersebut 

ternyata sama sekali bukan pekerjaan sulit bagi suami Wawuk. Pak Hargi adalah 

seorang pejabat eselon satu pada pos yang sangat penting. Sedemikian penting 

jabatan itu hingga ibarat kata beliau terkena gejala flu saja – baru gejalanya saja – 

rasa-rasanya seluruh departemen bakal tahu. Itulah maka dengan gampang suami 

Wawuk bisa memperoleh keterangan lengkap, termasuk copy undangan resepsi 

pernikahan tersebut. 

            “Acaranya besok jam tujuh malam, di Puri Agung Hotel Sahid Jaya.” 

            “Astaghfirullah. Di hotel?” 

            “Ya, Bu.” 

            “Bukan di gedung?” 

            “Di hotel itu ada fasilitas ruang resepsi, Bu.” 

            “Ooo....” 

            “Barangkali, lho. Soalnya saya sendiri belum pernah masuk.” 

            “Tapi Nak Totok tahu hotel itu di mana?” 

            “Tahu, Bu.” 

Tengah malam giliran Wawuk yang tak bisa tidur. Dalam dirinya berkecamuk 

berbagai perasaan yang tidak keruan. Ingin sekali ia melarang ibunya datang, tapi 

sungguh tidak ada alasan untuk itu.  

Wawuk bangkit dari pembaringan, pelan masuk ke kamr ibunya. Kosong. 

Mendadak terdengar panci jatuh. Wawuk bergegas ke dapur. Perasaan Wawuk 

makin bergolak melihat ibunya sibuk memasak. Di meja terletak nampan anyaman 

bambu yang sudah dilapisi kain putih berhias bordiran. Bakul-bakul kecil 

ditempatkan di atasnya secara rapi. Di atas kompor yang menyala terletak dandang 

yang mengepulkan uap tebal. 

            “Masak apa, Bu?” 

            “Thiwul.” 

            “Thiwul gaplek? Buat apa?” 

            “Berhari-hari saya mencari kado yang tepat untuk putranya Pak Gi. 

Sesuatu yang khusus, yang istimewa, dan terpenting yang bermakna. Baru kemarin 

saya menemukan pilihan yang tepat. Kenapa bukan makanan zaman perjuangan? 
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Melihat kado yang isinya lain dari pada yang lain ini nanti tentulah putra Pak Gi 

akan bertanya pada bapaknya. Pak Gi pasti akan terkesan sekali dan menerangkan 

panjang-lebar makna makanan ini dalam masa perjuangan. Paling tidak dengan 

begitu putra Pak Gi secara nyata bisa melihat kenyataan masa lalu yang dijalani 

oleh ayahnya. Ah! Kado ini nantinya tentu akan menjadi yang paling penting di 

antara kado-kado lain. Istimewa sekaligus bermakna....” 

*** 

Penjagaan ketat mewarnai ruang resepsi hotel Sahid Jaya. Di halaman bertebaran 

petugas security, lengkap mengenakan setelan jas hitam dan handy-talky di 

tangan. Pintu masuk hanya separuh terbuka kurang lebih Cuma semeter, 

dilengkapi dengan bingkai detektor beralarm. 

            “Selamat malam, Bu.” 

            “Selamat malam, selamat malam.” 

            Bu Kus menyerahkan kadonya kepada petugas yang cantik-cantik itu. 

            “Tolong simpan baik-baik kado saya ini, Nak. Menaruhnya jangan sampai 

terbalik, nanti tumpah semua. Isinya makanan sitimewa.” 

            “Terima kasih, Bu. Silakan terus ke dalam. Tapi mohon jangan mendahului 

ke pelaminan sebelum rombongan Presiden datang.” 

            “Waduh yung! Pak Presiden hadir juga?” 

Bu Kus makin lincah saja memasuki ruang resepsi. Decaknya berkali-kali 

terdengar menyertai kekagumannya melihat ruangan yang teramat indah, besar, 

dan megah ini. Namun Bu Kus belum merasa lega sebelum bertemu langsung 

dengan Pak Gi, dan ini masih diperlukan sejumlah kesabaran lagi. Semua tamu 

harus menunggu setengah jam sampai hadirnya rombongan presiden. Begitu 

rombongan presiden datang, bersalam-salaman, berfoto bersama dan 

meninggalkan gedung, kurang lebih dua ribu tamu berebutan antri menuju 

pelaminan. Di urutan yang keseribu sekian Bu Kus tetap bertahan untuk berdiri 

tegar, dengan perasaan yang kian berdebar. 

Setelah kurang lebih sejam berdesak-desakan, sampai jugalah Bu Kus di tempat 

pelaminan. Perasaannya berbinar dan ia pun berbisik dalam hati mengucap syukur 

pada Yang Maha Kuasa. 
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Dengan tangan gemetar Bu Kus menghaturkan salam pada Pak Gi. 

            “Awet muda, Pak Gi. Benar-benar awet muda. Selamat, Pak Gi.” 

            “Terimakasih ...terimakasih....” 

Rupanya Bu Kus tidak bisa menahan diri, menubruk tangan Pak Gi, mencium 

tangan itu dan mennagis terisak-isak. “Kustiyah, Pak Gi. Saya Kustiyah. Dapur 

umum.” 

Pak Gi sempat mengerutkan keningnya, tapi kemudian cepat mengusai keadaan, 

mengesankan ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. “Ooo...ya ya. 

Terima kasih, lho.” 

            “Pos Klasan, Pak. Mas Aris, Mas Dal, Ngatimin cebol. Sekarang pada 

ngumpul di Semarang.” 

            “Ooo... ya, ya....” 

            “Semua di sana tetap kompak, Pak. Tapi jangan tanya soal Nyai 

Kemuning, lho, “ isak tangis Bu Kus berbaur dengan tawa. 

            “Yayaya... terima kasih banyak, lho. Terimakasih.” 

            “Kapan kita bisa berbincang lebih banyak, Pak Gi?” 

Sesaat Pak Gi kehilangan kata-kata. Bu Gi sedikit tegang. Para tamu mulai 

bergumam karena macetnya antrean 

            “Emm... kapan saja. Terima aksih atas kedatangannya.” 

            “Terima kasih kembali, Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat.” 

            “Ya, ya. Terimakasih.” 

            “Wah, ini putranya Pak Gi, ya? Persis bapak waktu muda dulu....” 

Selesai menyalami semuanya Bu Kus akhirnya meninggalkan pelaminan. Antrean 

berjalan lagi setelah beberapa saat mengalami kemacetan. Semua lega. Tapi tak 

ada yang bisa menandingi kelegaan Bu Kus. 

            “Pak Gi ini benar-benar seorang pejuang yang tak pernah melupakan cita-

citanya.” 

            “Cita-cita yang mana, Bu?” 

            “Bahwa yang tak kalah penting dengan perang melawan penjajahan adalah 

perjuangan melawan kemiskinan dan kebodohan. Lah ini semua kan bukti 

keberhasilan beliau melawan kemiskinan?” 



305 

 

 

 

            “Ibu sendiri kenapa tidak mengikuti jejak Pak Gi?” 

            “Sebagai mantan bagian dapur umum saya tetap berjuang terus, lho! 

Melawan kelaparan ....” 

*** 

Seminggu kemudian, di rumah pengantin baru, di kamar penyimpanan kado. 

Pengantin pria duduk kelelahan berselonjor di kursi panjang sementara istrinya 

yang masih gres itu sibuk menginventarisasi kado, yang bahkan belum pernah 

dibuka sejak resepsi tempo hari. 

            Rombongan saudara-saudara kandung dan sepupu pada datang. Pengantin 

pria bangkit dari duduknya. Pengantin wanita tampak lega. 

            “Naa..., dari kemarin-kemarin kek kemari. Pusing, nih, ngatur kado 

sebegini banyak. Udah, pilih sendiri-sendiri mana yang suka! Yang paling banyak 

jam dinding, setrikaan ada enam belas biji, seprei dua puluh lima, lemari es lima 

biji tapi sudah ada yang pesan semua, dua kita pakai sendiri, tea-set banyak yang 

bagus tuh, lampu meja, lampu dinding, termos, handuk, kondom. Ambil! Ambil!” 

            “Yang masih pada di karung apaan, nih?” 

            “Bongkar aja, bongkar!” 

            “Busyet! Bau busuk!” 

Semua perhatian berpusat di sebuah kado berbungkus kertas coklat. Di bagian 

sudutnya tampak basah. Kado itu pun dibuka. Mereka tak tahu apa nama makanan 

dalam nampan anyaman bambu yang ditutup kain putih berbordir itu, sebab 

rupanya sudah tak keruan dan berjamur di sana-sini. Ada selembar kertas 

bertuliskan tangan yang sulit terbaca karena tintanya sudah menyebar kena lelehan 

gula merah. 

            “Ibu ... Kus...Kustijak...Kustijah. Siapa sih dia?” 

            Pengantin pria mengamati kado ini. “Mana gua tahu. Imaaah!!!” 

            Pembantu perempauan muncul. 

            “Bawa keluar, nih!” 

            “Mau disimpan di mana, Mas?” 

            “Disimpan? Buang!! 

 




