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SARI 

 

Syahputraaji, Eka Fitri. 2015. Pengembangan Sinematisasi Cerita Pendek 

Bermuatan Budaya Lokal sebagai Media Pembelajaran Cerita Pendek di 

SMK. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Mulyono, S.Pd., 

M.Hum.  

 

Kata Kunci: sinematisasi, cerita pendek, media pembelajaran, muatan budaya   

                lokal. 

 

Memahami dan menginterpretasi cerita pendek merupakan kompetensi 

yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam pembelajaran sastra. Pendidik masih 

menggunakkan media pembelajaran yang konvesional yaitu hanya menggunakan 

media teks. Peserta didik menjadi  bosan dan kurang menyenangi pembalajaran 

apresiasi cerita pendek sehingga peserta didik tidak mengapresiasi cerita pendek 

dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya media pembelajaran cerita pendek 

yang efektif dan menarik di SMK. 

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 

kebutuhan media pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek 

dalam bentuk sinematisasi bermuatan lokal yang sesuai dengan permasalahan 

serta kebutuhan pendidik dan peserta didik di SMK, (2) Bagaimanakah prototipe 

media pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek dalam bentuk 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal yang sesuai dengan 

permasalahan dan kebutuhan pendidik dan peserta didik di SMK, (3) 

Bagaimanakah saran dan penilaian ahli terhadap media pembelajaran memahami 

dan menginterpretasi cerita pendek dalam bentuk sinematisasi cerita pendek 

bermuatan budaya lokal yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan 

pendidik dan peserta didik di SMK, (4) Bagaimanakah hasil perbaikan media 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek  berbentuk 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal setelah memperoleh penilaian 

dan saran dari para ahli. Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui kebutuhan media 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek dalam bentuk 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal yang sesuai dengan 

permasalahan serta kebutuhan pendidik dan peserta didik di SMK, (2) Mengetahui 

prototipe media pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek 

dalam bentuk sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal yang sesuai 

dengan permasalahan dan kebutuhan pendidik dan peserta didik di SMK, (3) 

Mendeskripsikan validasi atau penilaian oleh ahli terhadap media pembelajaran 

memahami dan menginterpretasi cerita pendek dalam bentuk sinematisasi cerita 

pendek bermuatan budaya lokal yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan 

pendidik dan peserta didik di SMK, (4) Mendeskripsikan hasil perbaikan media 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek berbentuk 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal setelah memperoleh penilaian 

dan saran dari para ahli. 



 
 

x 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Develophment 

(R&D) yang dikemukakan oleh Borg dan Gall dalam bukunya Sugiyono dan 

disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Tahapan-Tahapan penelitian tersebut 

adalah (1) potensi masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi 

desain, (5) revisi desain. Sumber data penelitian ini adalah peserta didik dan 

pendidik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan 

wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. 

Setelah penelitian ini terlaksana, hasil penelitian yang diperoleh  (1) 

berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik dan pendidik terhadap sinematisasi 

cerita pendek sebagai media pembelajaran cerita pendek di SMK, diketahui bahwa 

peserta didik dan pendidik membutuhkan warna menarik dan sesuai tema di kotak 

pembungkus VCD, membutuhkan gambar yang sesuai dengan tema di kotak 

pembungkus VCD, membutuhkan tulisan judul cerita, pemain, tema, dan pembuat 

media pembelajaran di kotak pembungkus VCD, membutuhkan sinematisasi 

cerita pendek berdurasi 15-20 menit, membutuhkan bentuk ilustrasi musik yang 

membangun suasana, (2) desain sampul dan wadah VCD dirancang dengan 

penulisan judul yang menggambarkan isi cerita; keseimbangan warna; kombinasi 

gambar yang menarik; dan penulisan judul, identitas, nama pemain, dan tema 

menggunakan ukuran huruf yang terlihat jelas dan mudah dibaca; sinematisasi 

cerita pendek dirancang dengan musik pengiring yang membangun suasana cerita 

dan membangun suasana pembelajaran; (3) hasil penilaian yang diberikan,  yaitu 

(a) aspek kesesuaian kriteria pemilihan media pembelajaran memperoleh nilai 

rata-rata 85,1, (b) spek sampul dan wadah VCD memperoleh nilai rata-rata 78,1, 

(c) aspek kejelasan unsur-unsur cerita pendek memperoleh nilai rata-rata 86,4, (d) 

aspek kejelasan struktur cerita pendek memperoleh nilai rata-rata 84,9, (e) aspek 

kesesuaian sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal dengan 

pembelajaran di kelas memperoleh nilai rata-rata 91,6, (f) aspek kesesuaian isi 

dari sisi sinematografi memperoleh nilai rata-rata 69,2, (g) Aspek kegunaan 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal memperoleh nilai rata-rata 

64,2. Nilai tersebut diperoleh dari 1 dosen ahli pembelajaran sastra, (4) perbaikan 

yang dilakukan, yaitu (a) warna sampul diperjelas, diganti dengan mengubah 

warna agar lebih cerah; logo universitas diganti yang lebih resmi; tulisan nama 

pemain dipindah ke bagian belakang wadah VCD, (b) perubahan bagian pembuka, 

perubahan pemeran anak dan simbok, (c) ilustrasi musik tradisi diperkuat, (d) 

perubahan kostum, make-up, dan gerak tokoh. 

Saran yang direkomendasikan peneliti adalah (1) pendidik bahasa dan 

sastra Indonesia di SMK hendaknya dapat menggunakan sinematisasi cerita 

pendek bermuatan budaya lokal sebagai media pembelajaran cerita pendek di 

SMK, (2) pendidik hendaknya dapat mengarahkan peserta didik untuk mengetahui 

dan memahami khasanah budaya lokal karena sangat berguna untuk melestarikan 

budaya bangsa, (3) Penelitian ini masih perlu dilanjutkan guna menyempurnakan 

kekurangan pada media pembelajaran cerita pendek tersebut serta perihal yang 

disebabkan keterbatasan dalam penelitian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia diterapkan di sekolah dapat 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan dan 

meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan ketrampilan berbahasa dan 

bersastra peserta didik. Belajar bahasa adalah belajar komunikasi sedangkan 

belajar sastra adalah belajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusian. 

Sastra sebagai bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki fungsi utama 

untuk memperluas wawasan, peningkat kepekaan rasa kemanusiaan, dan 

kepedulian sosial, menumbuhkan apresiasi budaya dan penyalur gagasan, 

imajinasi dan ekspresi secara kreatif dan kontruktif, baik secara lisan maupun 

tertulis. Melalui sastra siswa diajak untuk memahami, menikmati, dan menghayati 

karya sastra. 

Moody (1996: 15-24) menyebutkan bahwa pembelajaran sastra dapat 

membantu keterampilan berbahasa anak, meningkatkan pengetahuan budaya, 

mengembangkan cipta dan rasa, serta menunjang pembentukan watak. Sastra 

merupakan sumber berbagai cita rasa di antaranya cita rasa moral dan sosial. 

Sastra menjadi salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik  agar 

peserta didik mempunyai tingkat moral dan sosial yang tinggi. 

Menurut Rampan (2013: 98) cerita pendek menjadi genre fiksi yang 

digemari dibanding genre fiksi lainnya baik oleh penulisnya maupun pembacanya. 
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Hal ini ditandai oleh lahirnya sejumlah majalah sastra dan non sastra dan media 

massa seperti koran, buletin, dan jurnal kebudayaan yang memuat cerita pendek. 

Sejak zaman Balai Pustaka yang menerbitkan Panji Pustaka, lalu Pujangga Baru, 

Kisah, Sastra, dan Horison, cerita pendek merupakan karya sastra penting yang 

mendapat tempat dalam publikasi media massa. 

KD 3.1 dan 4.1, yaitu memahami dan menginterpretasi cerita pendek 

merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam 

pembelajaran sastra. Memahami dan menginterpretasi cerita pendek berkaitan erat 

dengan istilah apresiasi. Effendi (dalam Aminudin 2011: 35) menjelaskan bahwa 

apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh 

sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan kritis, dan kepekaan 

perasaan yang baik terhadap karya sastra. 

Pembelajaran apresiasi menekankan  pada penghargaan terhadap karya 

sastra berdasarkan pemahaman. Peserta didik memerlukan proses untuk sampai 

pada taraf penghargaan kepada karya sastra. Proses tersebut dapat dirancang oleh 

pendidik sehingga dapat diikuti peserta didik dengan mudah dan menyenangkan. 

Pembelajaran apresiasi cerita pendek akan dapat terlaksana dengan baik 

apabila ada kerjasama yang baik antara pendidik dengan peserta didik. Selain itu, 

cara pendidik dalam mendidik di kelas juga sangat mempengaruhi kualitas 

pembelajaran cerita pendek di kelas. Kenyataannya pembelajaran apresiasi cerita 

pendek belum menunjukkan pembelajaran variatif yang mampu meningkatkan 

pemahaman sekaligus penghargaan terhadap karya sastra. Pendidik masih 

menggunakkan media pembelajaran konvesional yaitu hanya menggunakan media 
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teks. Peserta didik menjadi  bosan dan kurang menggemari pembalajaran apresiasi 

cerita pendek sehingga peserta didik tidak mengapresiasi cerita pendek dengan 

baik. 

Pendidik dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk menciptakan proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

dalam  pembelajaran apresiasi cerita pendek agar lebih mudah diikuti oleh peserta 

didik salah satunya dengan membuat media pembelajaran yang efektif dan 

menarik. Media audio-visual merupakan salah satu bentuk media pembelajaran 

yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Bentuk media audio-

visual dapat diketahui dengan melihat ciri-ciri umumnya, yaitu dengan melibatkan 

dua indra sekaligus, indra pendengaran dan indra penglihatan yang merupakan 

gabungan dari media auditif dan media visual. 

Media audio-visual merupakan media yang efektif dan menarik apabila 

diterapkan dalam suatu pembelajaran. Peserta didik akan lebih memahami materi 

yang sedang diajarkan tersebut dengan melibatkan pendengaran juga melibatkan 

penglihatannya sehingga materi yang disampaikan bisa dirasakan seperti nyata. 

Cara menyajikan media audio-visual dalam pembelajaran apresiasi cerita 

pendek ada dua, yaitu (1) menyajikan pembacaan cerita pendek, (2) mengemas 

cerita pendek ke bentuk lain dengan memfilmkan cerita pendek atau yang biasa 

disebut sinematisasi cerita pendek. 

Sinematisasi cerita pendek mempunyai daya tarik tersendiri dibandingkan 

pembacaan cerita pendek karena dapat membawa peserta didik seolah-olah 

merasakan atau terbawa ke dalam isi cerita. Film sendiri merupakan media yang 
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dipakai untuk merekam suatu keadaaan atau mengemukakan gagasan. Film 

digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan umum yaitu mengomunikasikan 

suatu gagasan, pesan, dan kenyataan dengan segala keunikannya. Media film 

membantu dalam menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang diinginkan secara 

tepat dan akurat karena mampu untuk memperkaya dan mengembangkan 

pengetahuan, kebudayaan serta dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, 

menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan ketrampilan, menyingkat 

atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Film yang baik adalah film 

yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam hubungannya dengan materi 

pembelajaran. 

Penggunaan film dalam pendidikan dan pengajaran di kelas berguna untuk 

mengembangkan pikiran dan pendapat peserta didik, menambah daya ingat pada 

pelajaran, mengembangkan daya fantasi peserta didik, menumbuhkan minat dan 

motivasi belajar peserta didik.  Film yang baik adalah film yang dapat memenuhi 

kebutuhan peserta didik dalam hubungannya dengan materi pembelajaran agar 

tujuan pembelajaran tercapai. 

Sinematisasi cerita pendek sebaiknya bermuatan budaya lokal agar krisis 

pengetahuan kebudayaan yang melanda masyarakat terutama di kalangan pelajar 

yang semakin hari semakin berkiblat kepada perkembangan budaya barat dapat 

terkikis sedikit demi sedikit. Kebudayaan sebagai identitas nasional perlu 

dilestarikan sebagaimana yang tercantum pasal 32 UUD 1945 yang telah 

diamandemen. Isinya adalah sebagai berikut. (1) Negera memajukan kebudayaan 

nasional Indonesai di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 
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masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, (2) Negara 

menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 

Menurut Ratna (2014: 225) melestarikan budaya bangsa jelas merupakan 

tugas penting. Bangsa terhormat adalah mereka yang menghargai dan menjunjung 

tinggi warisan budayanya sendiri, bukan budaya yang lain. 

Kurikulum 2013 menyamakan materi pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA dengan SMK. Namun, SMK belum mempunyai media pembelajaran yang 

efektif dan menarik untuk membelajarkan materi-materi kesusastraan, salah 

satunya materi cerita pendek sehingga pembelajaran sastra kerap kali 

dikesampingkan padahal materi kesusastraan merupakan materi yang harus 

dikuasai oleh peserta didik. Menurut Alan (2011) Pendidikan kejuruan bertujuan 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Dari tujuan pendidikan kejuruan 

tersebut mengandung makna bahwa pendidikan kejuruan di samping menyiapkan 

tenaga kerja yang profesional juga mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan program 

kejuruan atau bidang keahlian lain yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Oleh karena itu, perlu adanya media pembelajaran cerita pendek yang 

efektif dan menarik di SMK. Peneliti melalui produk yang akan dihasilkan 

berusaha mengemas sebuah media pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek menggunakan sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

untuk membantu menyelesaikan kendala yang dialami oleh pendidik dan peserta 
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didik dalam proses pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek 

di SMK sekaligus membantu upaya pelestarian budaya lokal di lingkungan 

pendidikan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kompetensi dasar memahami dan menginterpretasi cerita pendek dalam 

kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan membekali peserta didik 

dengan pengetahuan tentang cerita pendek dan keterampilan menginterpretasi 

cerita pendek. Selain sebagai kompetensi kurikulum yang harus dicapai peserta 

didik, pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek juga dapat 

dijadikan sebagai sarana pelestarian budaya lokal di tingkat sekolah. 

Berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek ditentukan oleh berbagai faktor. Terdapat tiga 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek, yaitu faktor pendidik, faktor peserta didik, dan 

faktor sarana dan prasarana. 

 Pertama, faktor pendidik. Selama ini pendidik belum tepat dalam memilih 

media pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek. Media 

pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional dan kurang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik, yaitu masih menggunakan media teks sebagai 

sarana utama dalam memahami dan menginterpretasi cerita pendek. Seiring 

dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, 
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seharusnya pendidik mampu memanfaatkan dan mengembangkan media 

pembelajaran yang efektif dan menarik sehingga pembelajaran akan lebih optimal. 

Kedua, faktor peserta didik. Rendahnya tingkat pemahaman dan 

keterampilan peserta didik dalam pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek disebabkan oleh anggapan peserta didik bahwa cerita pendek itu 

sulit untuk dipahami ditambah kejenuhan dan kebosanan peserta didik terhadap 

media pembelajaran yang monoton sehingga peserta didik menjadi semakin tidak 

tertarik dan menyepelekan terhadap pembelajaran memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek. 

Peserta didik menyukai sesuatu yang bersifat ringan, menyenangkan, dan 

mudah dipahami. Peserta didik lebih antusias terhadap pembelajaran yang rileks 

dan tidak menegangkan, sehingga media pembelajaran yang digunakan haruslah 

sederhana, mudah dipahami, dan menarik. 

Ketiga, faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan 

salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Salah satu 

komponen dari sarana dan prasrana adalah media pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, dapat diketahui bahwa secara 

umum telah ada media pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita 

pendek, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan. Identifikasi secara jelas 

mengenai masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut. (1) Media yang 

digunakan dalam pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek 

masih konvensional, (2) Desain isi media pembelajaran memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek yang ada masih sangat kurang. Media 
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pembelajaran yang beredar hanya seadanya tanpa menimbulkan ketertarikan. (3) 

Ketersediaan media pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek 

yang masih sedikit dan belum bermuatan budaya lokal. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi penelitian 

yang akan diteliti. Peneliti membatasi penelitian ini pada usaha perancangan dan 

pembuatan produk sinematisasi cerita pendek bermuatan lokal sebagai media 

pembelajaran cerita pendek di SMK. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah analisis kebutuhan media pembelajaran memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek dalam bentuk sinematisasi bermuatan lokal 

yang sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan pendidik dan peserta didik 

di SMK? 

2) Bagaimanakah media pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita 

pendek dalam bentuk sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal yang 

sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pendidik dan peserta didik di 

SMK? 

3) Bagaimanakah saran dan penilaian ahli terhadap media pembelajaran 

memahami dan menginterpretasi cerita pendek dalam bentuk sinematisasi 
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cerita pendek bermuatan budaya lokal yang sesuai dengan permasalahan dan 

kebutuhan pendidik dan peserta didik di SMK? 

4) Bagaimanakah hasil perbaikan media pembelajaran memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek  berbentuk sinematisasi cerita pendek 

bermuatan budaya lokal setelah memperoleh penilaian dan saran dari para ahli? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1)  Mengetahui kebutuhan media pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek dalam bentuk sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

yang sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan pendidik dan peserta didik 

di SMK. 

2) Mengetahui prototipe media pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek dalam bentuk sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pendidik dan peserta didik di 

SMK. 

3) Mendeskripsikan validasi atau penilaian oleh ahli terhadap media pembelajaran 

memahami dan menginterpretasi cerita pendek dalam bentuk sinematisasi 

cerita pendek bermuatan budaya lokal yang sesuai dengan permasalahan dan 

kebutuhan pendidik dan peserta didik di SMK. 
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4) Mendeskripsikan hasil perbaikan media pembelajaran memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek berbentuk sinematisasi cerita pendek bermuatan 

budaya lokal setelah memperoleh penilaian dan saran dari para ahli. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Secara teoretis, produk media pembelajaran yang dihasilkan peneliti dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya 

pada bidang penelitian pengembangan pada bahasan memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pemikiran dalam menciptakan media pembelajaran yang 

efektif, menarik, dan bermuatan budaya lokal. 

Media pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek 

berbentuk sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal, secara praktis akan 

memiliki manfaat bagi peserta didik, pendidik, sekolah, dan peneliti lain. Media 

dapat langsung digunakan. 

Bagi peserta didik. Peserta didik akan memperoleh pengalaman baru 

dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia sehingga pembelajaran lebih 

bermakna. Selain itu, melalui sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

ini dapat memberi pengetahuan tentang budaya lokal. 

Bagi pendidik. Pendidik dapat memberikan bekal pengetahuan, 

pengalaman, dan berkreasi dalam mengembangkan media pembelajaran yang 

efektif dan menarik di SMK yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan 

pendidik serta sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Pendidik yang 



11 
 

 
 

memiliki keterampilan dalam menciptakan media pembelajaran yang efektif dan 

menarik akan mampu pula untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang 

kondusif. 

Bagi sekolah. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi sekolah 

dalam upaya memperbaiki proses belajar-mengajar dan mengembangkan media 

pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan 

tercapainya tujuan pembelajaran memahami dan menginterptasi cerita pendek di 

SMK. 

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelengkap 

terutama dalam hal cara mengembangkan media pembelajaran yang efektif, 

menarik, dan bermuatan budaya lokal untuk pembelajaran pembelajaran 

memahami dan menginterpretasi cerita pendek. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

dasar untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang baik akan menggunakan prosedur yang sistematis dan 

teratur, selain itu ketersediaan sumber referensi juga menjadi aspek penentu 

kualitas suatu hasil penelitian. Peninjauan penelitian lain yang telah lampau 

penting untuk dilaksanakan, sebab dapat digunakan sebagai alat ukur relevansi 

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai kajian pustaka 

dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut berhubungan dengan topik 

penelitian ini, yaitu penelitian pengembangan media pembelajaran cerita pendek. 

Penelitian mengenai pembelajaran menulis puisi sudah banyak dilakukan, 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lin (2000), Haryoko (2009), Snelson dan 

Perkins (2009), Rahmatullah (2011), dan Kusnadi dan Rohani (2014). 

Lin (2000) dalam artikelnya yang berjudul “Motivational and Effective 

Film Activities for the Language Lab Class.” menjelaskan bahwa penggunaan 

film pendek dapat memotivasi peserta didk dan meningkatkan keterampilan 

berbahasa, dan efektif untuk digunakan di kelas. Penggunaan video dalam kelas 

pendidikan bahasa meningkat, setidaknya menurut jumlah terus meningkat dari 

artikel pada subjek menemukan cara mereka ke surat kabar pendidik dan jurnal 

akademik di seluruh dunia. Tapi bagi banyak instruktur bahasa, penggunaan 
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rekaman video di kelas membuat rasa bersalah. Hal ini terutama berlaku bagi 

mereka yang menggunakan bahan otentik yang diperoleh dari industri hiburan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lin memiliki persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti pada obejek penelitian, yaitu media audio-visual 

yang berupa film Perbedaannya adalah peneliti menggunakan sinematisasi cerita 

pendek bermuatan budaya lokal sedangkan Lin menggunakan film pendek. 

 Haryoko (2009) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Efektivitas 

Pemanfaatan Media Audio-Visual sebagai Alternatif Model Pembelajaran” 

menjelaskan mengenai manfaat media pembelajaran yang mengikuti 

perkembangan teknologi yang berupa media audio-visual, yaitu dapat 

meningkatkan hasil belajar. Pemanfaatan media audio-visual dapat 

diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan untuk memaksimalkan kualitas 

pembelajaran di sekolah. Pada artikel ini Haryoko menggunakan jenis penelitian 

eksperimen untuk mengkaji dampak penggunaan media audio-visual. 

 Penelitian Haryoko memberikan pengetahuan baru bahwa media 

pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penelitian Haryoko memiliki 

persamaan dengan peneliti dalam hal jenis media yang digunakan, yaitu media 

pembelajaran audio-visual. Perbedaannya adalah peneliti menggunakan jenis 

penelitian pengembangan untuk mengembangkan media pembelajaran sedangkan 

Haryoko menggunakan jenis penelitian eksperimen untuk mengkaji efektivitas 

pemanfaatan media audio-visual. 
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Snelson dan Perkins (2009) dalam artikelnya yang berjudul “From Silent 

Film to YouTube™ : Tracing the Historical Roots of Motion Picture Technologies 

in Education” menjelaskan bahwa gambar gerak telah digunakan untuk tujuan 

pendidikan selama kurang lebih satu abad. Namun, terbatasnya akses konten film 

yang tepat dan peralatan menjadi kesulitan besar yang telah lama dialami oleh 

sekolah sejak awal penggunaan film di kelas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Snelson dan Perkins memiliki persamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pemanfaatan teknologi 

gambar di dunia pendidikan. Perbedaannya adalah peneliti mengembangkan 

media pembelajaran bermuatan budaya lokal, sedangkan Snelson dan Perkins 

meneliti sejarah penggunaan media gambar. 

Rahmatullah (2011) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Pengaruf 

Pemanfaatan Media Pembelajaran Film Animasi terhadap Hasil Belajar” 

menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran film animasi menunjukkan 

peningkatan minat dan motivasi belajar siswa untuk terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Konsep-konsep abstrak yang selama ini hanya ditampilkan 

melalui buku-buku teks selama kegiatan pembelajaran, bisa disajikan secara 

langsung dan kontekstual melalui film animasi yang ditayangkan selama kegiatan 

pembelajaran.. 

Penelitian yang dilakukan Rahmatullah memiliki persamaan dalam hal 

jenis media yang digunakan yaitu media film. Perbedaannya adalah jenis film 

yang digunakan, Rahmatullah menggunakan film animasi sedangkan peneliti 

menggunakan sinematisasi cerita pendek. Selain itu, Berk menggunakan jenis 
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penelitian esksperimen sedangkan peneliti menggunakan penelitian 

pengembangan. 

Kusnadi dan Rohani (2014) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul 

“Pembelajaran Berbasis Nilai Karakter dalam Upaya Pengembangan Kearifan 

Lokal Budaya Melayu Riau” menjelaskan tentang pentingnya pengembangan 

kearifan budaya lokal melayu bagi pendidik dan peserta didik. Petikan nilai yang 

terdapat dalam nilai budaya melayu lebih kepada penegasan kalau belajar harus 

mencari ilmu yang mendatangkan manfaat pada diri peserta didik juga bermanfaat 

buat orang lain dan lingkungannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran tidak boleh dilepaskan dari kearifan lokal. 

 Persamaan jurnal yang ditulis Kusnadi dan Rohani dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang budaya lokal. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah peneliti lebih mengkhususkan pada 

memahami dan menginterpretasi cerita pendek, sedangkan penelitian Kusnadi dan 

Rohani untuk pembelajaran IPS. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Peneliti memerlukan landasan teoretis dalam mengembangkan 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai media pembelajaran 

cerita pendek. Landasan teoretis memuat uraian mengenai (1) hakikat cerita 

pendek, (2) unsur-unsur cerita pendek, (3) struktur cerita pendek (4) hakikat 

apresiasi sastra, (5) Media Pembelajaran Sinematisasi Cerita Pendek, (6) hakikat 

budaya lokal, dan (7) wujud dan unsur-unsur kebudayaan. 
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2.2.1  Hakikat Cerita Pendek 

2.2.1.1 Pengertian Cerita Pendek 

Cerita pendek atau cerpen merupakan sebuah karya sastra berbentuk prosa 

dan mempunyai komposisi cerita, tokoh, latar, yang lebih sempit dari pada novel. 

Cerita pendek merupakan salah satu bentuk karya sastra yang sekaligus disebut 

fiksi. Lazimnya cerita pendek terdiri atas lima belas ribu kata atau sekitar lima 

puluhan halaman. Cerita yang disajikan dalam cerpen terbatas hanya memiliki 

satu kisah (Stanton 2012:75). Cerita pendek hanya dilengkapi dengan detail-detail 

terbatas sehingga tidak dapat mengulik perkembangan karakter dari tiap tokohnya, 

hubungan-hubungan mereka, keadaan sosial yang rumit, atau kejadian yang telah 

berlangsung dalam kurun waktu yang lama dengan panjang lebar (Stanton 

2012:79). 

Cerita pendek memiliki karakteristik sebagai berikut. (1) tersatukan 

melalui tema dan efek, (2) cerita pendek bergaya padat, salah satu perangkat 

kepadatan yang lazim digunakan di dalamnya adalah simbolisme, (3) cerita 

pendek tersusun atas berbagai macam tingkatan, menggugah kepekaan realisme 

pembaca, pemahamannya, emosinya, dan kepekaan moralnya secara simultan, dan 

(4) cerita pendek memiliki efek mikrokosmis karena mampu mengungkapkan satu 

makna yang demikian besar melalui sepotong kejadian saja (Stanton, 2012:88).  

Sayuti (2000: 10) menyatakan cerpen menunjukkan kualitas yang bersifat 

pemadatan, pemusatan, dan pendalaman yang semuanya berkaitan dengan 

panjang cerita dan kualitas struktural yang diisyaratkan oleh panjang cerita. Hal 



17 
 

 
 

ini senada dengan Wiyanto (2005:77) yang menyatakan bahwa cerita pendek 

hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Cerita 

pendek dapat menceritakan sebuah peristiwa yang sebenarnya nyata dalam 

kehidupan sehari-hari akan tetapi untuk menuliskannya dalam bentuk cerita 

pendek lebih menarik dikarenakan dapat ditambahkan dengan peristiwa fiksi yang 

sebenarnya tidak terjadi. 

Suharianto (2005:39) menyatakan bahwa cerita pendek bukan ditentukan 

oleh banyaknya halaman untuk mewujudkan cerita tersebut atau sedikit tokoh 

yang terdapat di dalam cerita, melainkan lebih disebabkan oleh ruang lingkup 

permasalahan yang ingin disampaikan oleh bentuk karya sastra tersebut. Jadi 

sebuah cerita yang pendek belum tentu dapat digolongkan ke dalam jenis cerita 

pendek, jika ruang lingkup yang permasalahan yang diungkapkan tidak memenuhi 

persyaratan yang dituntut oleh cerita pendek. Cerita pendek adalah wadah yang 

biasanya dipakai oleh pengarang untuk menyuguhkan sebagian kecil saja dari 

kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian pengarang. Jadi sebuah cerita 

pendek senantiasa hanya akan memusatkanperhatiannya pada tokoh utama dan 

permasalahannya yang paling menonjol dan menjadi pokok cerita pengarang. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa cerita 

pendek adalah karangan yang memiliki komposisi lebih sedikit dibanding novel 

dari segi kependekan cerita, memusatkan pada satu tokoh, satu situasi dan habis 

sekali baca. Cerita yang disajikan dalam cerpen terbatas hanya memiliki satu 

kisah. 
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2.2.1.2 Ciri-Ciri Cerita Pendek 

Cerita pendek memiliki ciri-ciri yang berbeda dari karya sastra lainnya 

seperti roman dan novel. Ciri-ciri tersebut diungkapkan oleh Kosasih (2014:34) 

sebagai berikut. (1) Alur lebih sederhana, (2) Tokoh yang yang dimunculkan 

hanya beberapa orang, (3) Latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkup 

relatif terbatas. 

Menurut Kusmayadi (2010:8) ciri-ciri cerita pendek adalah sebagai berikut 

(1) cerita pendek merupakan kisahan pendek yang dibatasi oleh jumlah kata atau 

halaman, (2) cerita pendek biasanya memusatkan perhatian pada peristiwa. 

Artinya, peristiwa yang diceritakan hanya satu (tunggal), (3) cerita pendek 

memiliki satu latar, (4) latar dalam cerita pendek biasanya tunggal. Terkadang 

latar tidak begitu penting perannya. Hanya sebagai pelengkap cerita saja karena 

tidak dideskripsikan secara lengkap, dan (5) cerita pendek memuat jumlah tokoh 

yang terbatas, penokohan dalam cerita pendek terfokus pada tokoh utama saja. 

 

2.2.2 Unsur-Unsur Cerita Pendek 

Nurgiyantoro (2002:12) berpendapat bahwa unsur-unsur pembangun 

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

membangun karya sastra itu sendiri antara lain: (1) plot, (2) Tema, (3) penokohan, 

(4) latar, (5) kepaduan. Di pihak lain, unsur ekstrinsik atau unsur yang berada di 

luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau 

sistem organisme karya sastra atara lain adalah keadaan subjektifitas individu 
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pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang 

kesemuanya akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. 

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

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

bahasa, dan (5) pusat pengisahan. Menurut Achyar (dalam Timur 2013:22) 

menyatakan hawa struktur yang membangun sebuah karya sastra itu dari dalam 

adalah (1) alur, (2) penokohan, (3) latar, (4) tema, dan (5) amanat. Suharianto 

(2005:17) berpendapat bahwa unsur-unsur karya sastra prosa ada delapan yaitu: 

(1) tema, (2) alur, (3) penokohan, (4) latar, (5) tegangan dan padahan, (6) suasana, 

(7) pusat pengisahan, dan (8) gaya bahasa. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua unsur 

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

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

atau plot, (5) sudut padang, (6) gaya bahasa, dan (7) amanat. Unsur ekstrinsik 

cerpen atara lain keadaan subjektifitas individu pengarang yang memiliki sikap, 

keyakinan, pandangan hidup, faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, faktor 

sosio-politik, keagamaan, dan tata nilai yang dianut masyarakat. 

2.2.2.1 Tema 

Menurut Stanton (2012:36) tema merupakan aspek cerita yang sejajar 

dengan makna dalam pengalaman manusia; sesuatu yang menjadikan suatu 

pengalaman begitu diingat. Menurut Akhmad (dalam Timur 2013:23) Tema 

adalah sesuatu yang menjadi pikiran atau sesuatu yang menjadi persoalan bagi 

pengarang, bagaimana ia melihat persoalan yang kadang-kadang disertai dengan 
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pemecahannya sekaligus. Persoalan pokok kepada suatu peristiwa kehidupan 

manusia itulah yang diangkat menjadi tema Akhmad. 

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

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

berpendapat bahwa tema merupakan gagasan sentral yang menjadi dasar tolok 

penyusunan karangan dan sekaligus menjadi sasaran darai karangan tersebut. 

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

pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra. Tema adalah 

permasalahan yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita atau 

karya sastra tersebut, sekaligus merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan 

pengarang dengan karya itu. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tema adalah dasar cerita 

yang mendominasi suatu karya sastra. Tema berkaitan dengan pengalaman 

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

sekaligus akan dipecahkan permasalahannya. 

2.2.2.2 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan 

sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita, sedangkan penokohan adalah cara 

pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui 

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

suatu karya oleh sastrawan. 

Tokoh cerita biasanya mengemban suatu perwatakan tertentu yang diberi 
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bentuk dan isi oleh pengarang. Perwatakan (karakterisasi) dapat diperoleh dengan 

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

yang dikatakan dengan yang dilakukan. Cara mengungkapkan sebuah karakter 

dapat dilakukan melalui pernyataan langsung, melalui peristiwa, melalui 

percakapan, melalui monolog batin, melalui tanggapan atas pernyataan atau 

perbuatan dari tokoh-tokoh lain, dan melalui kiasan atau sindiran. (Semi, 

1988:37). 

Menurut Saad (dalam Timur 2013:24) penokohan adalah teknik 

penampilan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita rekaan. Dua cara yang dapat 

dilakukan pengarang dalam hal penampilan tokoh cerita, yaitu secara langsung 

(anatik) tokoh-tokoh cerita langsung dilukiskan oleh pengarang baik lahir maupun 

batinnya dan secara tidak langsung (dramatik) pengarang membiarkan tokoh-

tokoh cerita mengungkapkan apa yan gada dalam dirinya. 

Menurut Kosasih (2014:36) penokohan merupakan cara pengarang 

menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Niko 

dan Rafa (2004:12) menyatakan tokoh adalah orang-orang dalam cerita.  

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

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

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

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

sebuah cerita. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik simpulan, tokoh merupakan 

pembawa peran dalam sebuah karya sastra. Perwatakan (karakterisasi) dapat 
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diperoleh dengan memberi gambaran mengenai tindak-tanduk, ucapan atau 

sejalan tidaknya antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Dalam 

menggambarkan perwatakan tokoh dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara 

langsung dan tidak langsung. Penokohan berhubungan dengan cara pengarang 

menentukan dan memilih tokoh-tokoh cerita, sedangkan perwatakan berhubungan 

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

tokoh yang dipilih pengarang harus mewakili watak tertentu dari awal cerita 

sampai akhir cerita. 

2.2.2.3 Latar atau Setting 

Menurut Stanton (2012:35) latar adalah lingkungan yang melingkupi 

sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-

peristiwa yang sedang berlangsung. Baribin (1985:62) berpendapat bahwa, latar 

atau landas lampu (setting) cerita adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. 

Semi (1988:46) berpendapat bahwa latar atau setting cerita adalah 

lingkungan tempat peristiwa terjadi. Termasuk di dalam unsur latar ini adalah 

tempat atau ruang yang diamati, waktu, hari, tahun, dan sebagainya. Biasanya 

latar muncul pada semua bagian atau penggalan cerit, dan sebagian pembaca tidak 

terlalu menghiraukan latar ini, karena lebih terpusat pada jalan ceritanya. 

Suharianto (2005: 22) berpendapat bahwa latar cerita atau setting yaitu 

tempat atau waktu terjadinya cerita. Kegunaan latar atau setting dalam cerita, 

biasanya bukan hanya sekedar sebagai petunjuk waktu dan tempat cerita itu 

terjadi, melainkan juga sebagai tempat pengambilan nilai-nilai yang ingin 

diungkapkan pengarang melalui ceritanya tersebut. 
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Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa latar atau 

setting adalah tempat atau waktu terjadinya cerita yang dilukiskan oleh 

pengarang. 

2.2.2.4 Alur 

Alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah 

alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. 

Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau menjadi dampak 

dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat diabaikan karena akan berpengaruh 

pada keseluruhan karya. Peristiwa kausal tidak terbatas padahal hal yang fisik saja 

seperti ujaran atau tindakan, tetapi juga mencakup perubahan sikap karakter, 

kilasan-kilasan pandangannya, keputusan-keputusannya, dan segala yang menjadi 

variabel pengubah dalam dirinya (Stanton, 2012:26). 

Menurut Kosasih (2014:34) Alur (plot) merupakan pola pengembangan 

cerita yang terbentuk oleh sebab akibat. Suharianto (2005:18) mendefinisikan alur 

sebagai jalinan peristiwa secara beruntun dalam sebuah prosa fiksi yang 

memperhatikan hubungan seban akibat sehingga cerita itu merupakan keseluruhan 

yang padu, bulat, dan utuh. Alur menuntut kemampuan utama pengarang untuk 

menarik minat pembaca. Kemenarikan tersersebut terbentuk melalui jalinan 

peristiwa-peristiwa secara menyeluruh, padu, bulat, dan utuh sehingga cerita 

tersebut menjadi indah. Jadi alur dalam cerita yaitu jalinan peristiwa dalam sebuah 

prosa fiksi yang memperhatikan hubungan sebab akibat sehingga cerita itu 

meriupakan keseluruhan yang padu, bulat, dan utuh. 
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Alur diartikan tidak hanya sebagai peristiwa-peristiwa yang diceritakan 

dengan panjang lebar dalam suatu rangkaian tertentu, tetapi juga merupakan 

penyusunan yang dilakukan oleh penulisnya mengenai peristiwa-peristiwa 

tersebut berdasarkan hubungan kualitasnya (Sayuti, 2000: 31). Alur sebagai jalan 

cerita yang menyajikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian secara runtut 

yang telah diperhitungkan terlebih dahulu oleh pengarang. Nurgiyantoro (2009: 

12) menyatakan Plot atau alur dalam cerpen pada umumnya tunggal, hanya terdiri 

dari satu urutan peristiwa yang diikuti sampai cerita berakhir. 

Selanjutnya Plot merupakan cerminan, atau bahkan berupa perjalanan 

tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berfikir, berasa, dan bersikap dalam 

menghadapi berbagai masalah kehidupan (Nurgiyantoro, 2009: 114). Dari 

pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa alur atau plot adalah jalan 

cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang terdiri satu peristiwa secara runtut 

yang telah diperhitungkan pengarang. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa alur atau plot 

adalah tahapan-tahapan peristiwa yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu 

cerita sehingga membentuk rangkaian cerita yang menarik. 

2.2.2.5 Sudut Pandang 

Nurgiantoro (2002:248) berpendapat bahwa sudut pandang yang 

merupakan strategi, teknik, siasat, yang secara sengaja dipilih pengarang untuk 

mengemukakan gagasan dan ceritanya. Menurut Nurgiantoro (2002:248) ada tiga 

jenis sudut pandang, yaitu: (1) sudut pandang persona ketiga: ”Dia” yang 

dibedakan menjadi dua, yaitu ”Dia” mahatahu dan ”Dia” sebagai pengamat, (2) 
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sudut pandang persona pertama: ”aku” yang dibedakan menjadi dua, yaitu ”Aku” 

tokoh utama dan ”Aku” tokoh tambahan, dan (3) sudut pandang campuran. 

Gani (dalam Timur 2013:28) berpendapat bahwa ada beberapa jenis sudut 

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

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

kesempatan kepada pembaca untuk mengamati tentang sesuatu yang dipikirkan 

perwatakan; (3) sudut pandang pencerita orang pertama, pecerita bercerita 

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

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

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

pandang adalah posisi dan penempatan pengarang dari ceritanya, atau dari mana 

ia melihat peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita itu. Dari titik pandang 

ini pulalah pembaca mengikuti jalannya cerita, memahami temanya. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan sudut pandang atau 

pusat pengisahan adalah cara pandang atau posisi diri pengarang dalam 

menceritakan atau menyajikan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita. 

Ada empat jenis sudut pandang, yaitu (1) sudut pandang serba tahu atau 

mahatahu, (2) sudut pandang sebagai pengamat, (3) sudut pandang pencerita 

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

orang pertama, penulis menghendaki agar yang bercerita bukan dia tetapi orang 

lain atas nama dia. 
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2.2.2.6 Gaya Bahasa 

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

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

tersebut, walaupun Semi lebih suka menyebutnya gaya penceritaan namun pada 

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

menggunakan bahasa. Pada dasarnyakarya sastra itu merupakan salah satu 

kegiatan pengarang membahasakan sesuatu atau menuturkan suatu sarana sastra 

yang amat penting. 

Semua unsur yang ada dalam karya sastra khususnya cerpen baru akan 

dapat dinikmati apabila telah disampaikan atau dinyatakan dengan bahasa. Karya 

sastra mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat penyampai maksud pengarang 

serta penyampai perasaannya sehingga mampu mengajak pembacanya ikut serta 

merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh cerita. Itulah sebabnya pengarang 

senantiasa harus memilih kata dan menyusunnya demikian rupa sehingga 

menghasilkan kalimat yang mampu mewadahi apa yang dipikirkan dan dirasakan 

tokoh ceritanya tersebut (Suharianto, 2005:26). 

Gaya adalah cara khas pengungkapan seorang pengarang, yang tercermin 

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

dalam memandang tema atau meninjau persoalan. Gaya terutama ditentukan oleh 

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

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa 

merupakan cara pengarang mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam bentuk 
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tulisan atau secara lisan. Pemilihan kata yang dilakukan oleh pengarang bertujuan 

agar ceritanya lebih menarik. 

2.2.2.7 Amanat 

Menurut Kosasih (2014:41) amanat merupakan ajaran moral atau pesan 

didaktis yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya 

itu. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun, dan juga berada di balik tema 

yang diungkapkan. Karena itu, amanat selalu berhubungan dengan tema cerita itu. 

Misalnya, tema suatu cerita tentang hidup bertetangga, maka cerita amanatnya 

tidak akan jauh dari tema itu: pentingnya menghargai tetangga, pentingnya 

menyantuni tetangga yang miskin, dan sebagainya. 

Menurut Nuryatin (2010:5) amanat dapat disampaikan oleh penulis 

melalui dua cara. Cara pertama, amanat disampaikan secara tersurat; maksudnya, 

pesan yang hendak disampaikan oleh penulis ditulis secara langsung di dalam 

cerita pendek, biasanya diletakkan pada bagian akhir cerita pendek. Dalam hal ini 

pembaca dapat langsung mengetahui pesan yang disampaikan oleh penulis. Cara 

yang kedua, amanat disampaikan melalui unsur-unsur cerita pendek. Pembaca 

diharapkan dapat menyimpulkan sendiri pesan yang terkandung di dalam cerita 

pendek yang dibacanya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa amanat 

adalah pesan yang ingin di sampaikan oleh penulis dari sebuah karya sastra 

kepada pembaca,baik secara tersurat, maupun secara tersirat. Amanat dapat 

disampaikan oleh penulis melalui dua cara. Cara pertama, amanat disampaikan 

secara tersurat; maksudnya, pesan yang hendak disampaikan oleh penulis ditulis 



28 
 

 
 

secara langsung di dalam cerpen; biasanyna diletakkan pada bagian akhir cerpen. 

Dalam hal ini pembaca dapat langsung mengetahui pesan yang disampaikan oleh 

penulis. Cara yang kedua, amanat disampaikan secara tersirat; maksudnya, pesan 

tidak dituliskan secara langsung di dalam teks cerpen melainkan disampaikan 

melalui unsur-unsur cerpen. Pembaca diharapakan dapat menyimpulkan sendiri 

pesan ynag terkandung di dalam cerpen yang dibacanya. 

 

2.2.3  Struktur Teks Cerita Pendek 

 Selain unsur-unsur cerita pendek, kurikulum 2013 juga mengenal struktur 

di dalamnya. Secara garis besar struktur cerpen menurut Maryanto (2014:17-19) 

adalah sebagai berikut. 

1) Tahapan abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita. Abstrak pada sebuah 

teks cerita pendek bersifat opsional. Artinya sebuah teks cerpen bisa saja tidak 

melalui tahapan ini. 

2) Tahapan orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan tokoh dan latar 

cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan pengenalan perlaku (terutama 

pelaku utama) yang meliputi apa yang dialami. Pengenalan latar berkaitan 

dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Latar 

digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita dan meyakinkan pembaca. 

Dengan kata lain, latar merupakan sarana pengekspresian watak, baik secara 

fisik maupun psikis. 

3) Tahap komplikasi muncul diakibatkan oleh munculnya konflik. Pada tahap ini 

ditandai dengan reaksi pelaku dalam cerpen terhadap konflik. tahapan 
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penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik, 

hingga konflik memuncak (klimaks). 

4) Tahap evaluasi ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada 

pemecahannya. Setelah konflik mencapai puncaknya tokoh (penulis) akan 

mengupayakan solusi bagi pemecahan konflik sehingga mulai tampak 

penyelesaiannya. 

5) Tahap resolusi adalah suatu keadaan di mana konflik terpecahkan dan 

menemukan penyelesaiannya. Pada tahapan ini ditandai dengan upaya 

pengarang yang mengungkakan solusi dari berbagai konflik yang dialami 

tokoh. 

6) Tahap Koda adalah bagian akhir sebuah cerita pendek yang diberikan oleh 

pengarang yang menyuarakan pesan moral sebagai tanggapan terhadap konflik 

yang terjadi. Ada juga yang menyebut koda dengan istilah reorientasi. Koda 

merupakan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari 

sebuah teks. Sama halnya dengan tahapan abstrak, koda ini bersifat opsional. 

 

2.2.4  Hakikat Apresiasi Sastra 

2.2.4.1 Pengertian Apresiasi Sastra  

Istilah apresiasi berasal dari kata apreciatio bahasa latin yang berarti 

mengindahkan atau menghargai, kata appreciate bahasa Inggris bermakna 

menghargai. Widyartono (2011:33) menyatakan apresiasi  adalah kegiatan 

mengamati, menilai, dan menghargai dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh 

pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang 
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baik terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang. Effendi (dalam 

Aminuddin 2011:35) mengungkapkan bahwa apresiasi adalah kegiatan menggauli 

karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga menumbuhkan pengertian, 

penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap 

karya sastra. 

Sementara itu, menurut Squire dan Taba (dalam Aminudin 2011:34) 

bahwa, apresiasi sebagai suatu proses melibatkan tiga unsur yaitu (1) aspek 

kognitif, yaitu aspek yang berkaitan dengan keterlibatan intelek pembaca dalam 

upaya memahami unsur-unsur kesastraan yang bersifat objektif. Unsur-unsur 

intrinsik yang bersifat objektif itu misalnya tulisan serta aspek bahasa dan struktur 

wacana dalam hubungannya dengan kehadiran makna yang tersurat. Sedangkan 

unsur ekstrinsik antara lain berupa biografi pengarang, latar proses kreatif 

penciptaan maupun latar sosial-budaya yang menunjang kehadiran teks sastra, (2) 

aspek emotif, yaitu aspek yang berkaitan dengan keterlibatan unsur emosi 

pembaca dalam upaya menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks sastra yang 

dibaca. Selain itu, unsur emosi juga sangat berperanan dalam upaya memahami 

unsur-unsur yang bersifat subjektif. Unsur subjektif itu dapat berupa bahasa 

paparan yang mengandung ketaksaan makna serta dapat pula berupa unsur-unsur 

signifikan tertentu, misalnya penampilan tokoh dan setting yang bersifat 

metaforis. (3) aspek evaluatif, yaitu aspek yang berhubungan dengan kegiatan 

memberikan penilaian terhadap baik-buruk, indah-tidak indah, sesuai-tidak sesuai, 

serta sejumlah ragam penilaian lain yang tidak harus hadir dalam sebuah karya 

kritik, tetapi secara personal cukup dimiliki oleh pembaca. Keterlibatan unsur 
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penilaian dalam hal ini masih bersifat umum sehingga setiap apresiator yang telah 

mampu meresponi teks sastra yang dibaca sampai pada tahapan pemahaman dan 

penghayatan, sekaligus juga mampu melaksanakan penilaian. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

apresiasi sastra merupakan suatu proses memahami dan merasakan keindahan 

karya sastra yang melibatkan unsur kognitif, emotif, dan evaliatif sehingga timbul 

penghargaan, kepekaan perasaan maupun pikiran kritis yang baik terhadap karya 

sastra. Apresiasi dapat diartikan suatu langkah untuk mengenal, memahami, dan 

menghayati suatu karya sastra yang berakhir dengan timbulnya rasa menikmati 

karya sastra. 

 

2.2.5  Media Pembelajaran Sinematisasi Cerita Pendek 

2.2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, 2002:6). Sejalan dengan pendapat 

Sadiman, Usman dan Asnawir (2002:11) menyatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang 

pikiran, perasaan, dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada dirinya. Dalam dunia pelajaran, pada umumnya 

pesan atau informasi tersebut berasal dari sumber informasi, yakni guru 

sedangkan sebagai penerima informasinya adalah siswa. 
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Musfiqon (2012: 28) mendefinisikan media pembelajaran sebagai alat 

bantu berupa fisik maupun nonfisik yang sengaja digunakan sebagai perantara 

antara pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar 

lebih efektif dan efisien sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima peserta 

didik dengan utuh serta menarik minat peserta didik untuk belajar lebih lanjut. 

Pendek kata, media merupakan alat bantu yang digunakan pendidik dengan desain 

yang disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan 

serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar yang kondusif, bertujuan, dan 

terkendali. 

2.2.5.2 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Winataputra (2005:5-8) pengelompokan media pembelajaran 

adalah sebagai berikut. 

1) Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan indra penglihatan. Jenis media inilah yang paling banyak 

digunakan oleh guru-guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi 

pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan 

(non- projected visual) dan media yang dapat diproyeksikan (projected visual). 

Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar diam (still pictures) atau 

bergerak (motion pictures). 
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Media visual dalam pembelajaran cerita pendek dapat berupa teks cerita 

pendek yang dicetak, teks cerita pendek yang ditampilkan melalui LCD 

Proyektor dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi presentasi seperti power 

point, Kpresenter, dan lain sebagainya. Kelemahan media visual yaitu dalam 

media ini hanya kemampuan indera penglihat saja yang terasah 

kemampuannya, sehingga siswa hamya mampu melihat gambar tersebut tanpa 

mengasah indera peraba dan indera pendengaran, serta terbatas bagi yang 

mempunyai kelainan penglihatan atau buta. Media ini juga kurang menarik. 

2) Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk 

audiktif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, prasaan, 

perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program 

kaset suara dan program radio adalah bentuk dari media audio. 

Penggunaan media audio dalam pembelajaran pada umumnya untuk 

melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan 

mendengarkan. Dari sifatnya yang auditif, media ini mengandung kelemahan 

yang harus diatasi dengan cara memanfaatkan media lainnya. 

Media audio dalam pembelajaran cerita pendek sebatas pada rekaman 

pembacaan cerita pendek yang diperdengarkan.  Kelemahan media auditif yaitu 

dalam media ini hanya mengasah indera pendengar saja, tanpa dapat mengasah 

indera lain seperti indera penglihat dan peraba. Selain itu media ini sangat 

terbatas bagi yang mempunyai kelainan tuna rungu. Media ini belum begitu 

menarik. 
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3) Media Audio-Visual 

Media ini merupakan kombinasi audio dan visual. Apabila 

menggunakan media ini akan semakin lengkap dan optimal penyajian bahan 

ajar kepada para peserta didik. Selain dari itu, media ini dalam batas-batas 

tertentu dapat pula menggantikan peran dan tugas pendidik. Pendidik tidak 

harus selalu berperan sebagai penyaji materi tetapi karena penyajian materi 

bisa diganti oleh media maka peran pendidik bisa beralih menjadi fasilitator 

belajar yaitu memberikan kemudahan bagi para peserta didik untuk belajar. 

Media audio-visual dalam pembelajaran cerita pendek dapat berupa 

rekaman pembacaan cerita pendek, mengubah cerita pendek ke bentuk film 

atau yang biasa disebut sinematisasi cerita pendek.  Kelemahan media audio-

visual yaitu keterbatasan biaya serta penerapannya yang harus mampu 

mencakup aspek indera pendengaran dan penglihatan. Namun, media ini 

memiliki sisi kemenarikan dibandingkan media lain selebih apabila cerita 

pendek disuguhkan dalam bentuk film atau sinematisasi cerita pendek. 

2.2.5.3 Pengertian Sinematisasi 

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris Cinematography 

yang berasal dari bahasa Latin kinema yang berarti gambar. Sinematografi sebagai 

ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap 

gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian 

gambar yang dapat menyampaikan ide (dapat mengemban cerita). Sinemtisasi 

cerita pendek berarti mengubah cerita pendek ke bentuk sinema atau film. 
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Menurut Pratista (2008: 1) sebuah film terbentuk dari dua unsur, yaitu 

unsur naratif dan unnsur sinematik. Unsur naratif berhubungan dengan aspek 

cerita atau tema film. Setiap film cerita tidak mungkin lepas dari unsur naratif dan 

setiap cerita pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, 

waktu, serta lainnya-lainnya. Seluruh elemen tersebut membentuk unsur naratif 

secara keseluruhan. Aspek kausalitas bersama unsur ruang dan waktu merupakan 

elemen-elemen pokok pembentuk suatu narasi. 

Film merupakan suatu karya seni yang ditayangkan dalam bentuk audio- 

visual. Sumarno (1996:28) menyatakan bahwa sebagai karya seni, film terbukti 

mempunyai kemampuan kreatif. Media film mempunyai kesanggupan untuk 

menciptakan suatu realitas rekaan sebagai bandingan terhadap realitas. Realitas 

imajiner itu dapat menawarkan rasa keindahan, renungan, atau sekadar hiburan. 

Dalam tampilannya, film sudah memiliki tema dan alur cerita yang cukup jelas 

karena dalam pembuatan sebuah film, semua skenario sudah dipersiapkan dengan 

matang. Selain sebagai karya seni, film disebut juga gambar hidup (motion 

pictures), yaitu serangkaian gambar diam (still pictures) yang meluncur secara 

cepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Film 

merupakan media yang menyajikan pesan audio visual dan gerak. Oleh karena itu, 

film memberikan kesan yang impresif bagi pemirsanya. Selain itu, film juga dapat 

diartikan sebagai gambar-gambar dalam frame yang mana frame demi frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar itu hidup. Film biasanya digunakan untuk hiburan, dokumentasi, dan 

pendidikan. 
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Dalam satu penggunaan, film adalah medium komunikasi massa, yaitu alat 

penyampaian berbagai jenis pesan dalam peradaban modern saat ini, Sumarno 

(1996:27). Sebagai alat penyampaian berbagai jenis pesan, film diharapkan 

memberikan informasi atau tayangan yang sesuai dengan fakta yang ada di 

lapangan. Film menggunakan bahasa sebagai alat untuk memberikan informasi 

kepada pemirsanya. Bahasa diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan 

penyampaian informasi di layar kaca dengan pemirsa atau  masyarakat yang 

menyaksikan film tersebut. Jadi, media film tidak bisa dipisahkan dengan bahasa. 

2.2.5.4 Struktur Film 

Menurut Lutters (dalam Adi 2008) esensi dari struktur film terletak pada 

pengaturan berbagai unit cerita atau ide sedemikian rupa sehingga bisa dipahami. 

Struktur adalah blueprint; kerangka desain yang menyatukan berbagai unsur film 

dan merepresentasikan jalan pikiran dari pembuat film. Struktur terdapat dalam 

semua bentuk karya seni. Pada film ia mengikat aksi (action)`dan ide menjadi 

suatu kesatuan yang utuh. 

Struktur yang baik adalah struktur yang sederhana tapi penuh relief. 

Penyusunan pikiran dan perasaan si seniman film ditentukan oleh faktor-faktor : 

1) keutuhan (semua unsur dalam film mesti bertalian dengan subyek utamanya. 

2) ketergabungan (harus berhubungan antar unsur, dan menunjukkan simpulan). 

3) tekanan (tekanan akan menentukan posisi dari unit-unit utama dan sampingan  

     film) . 

4) interes (berhubungan dengan isi dari setiap unit). 
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  Struktur film terdiri atas struktur lahiriah dan struktur batiniah. Dalam 

struktur lahiriah, terdapat unsur-unsur atau unit-unit yang membangun yaitu : 

shot; dapat dirumuskan sebagai peristiwa yang direkam oleh film tanpa interupsi. 

Unsur berikutnya adalah scene atau adegan; scene terbentuk apabila beberapa shot 

disusun secara berarti dan menimbulkan suatu pengertian yang lebih luas tapi 

utuh. Banyaknya shot, panjang pendeknya shot dalam sebuah adegan akan 

menentukan ritme dari adegan itu. Selain shot dan scene, adapula sequence atau 

babak; babak terbentuk apabila beberapa adegan disusun secara berarti dan logis. 

Babak memiliki ritme permulaan, pengembangan dan akhir. Struktur batiniah 

ditentukan oleh sejumlah unsur: 

1) Eksposisi (keterangan tentang temoat, waktu, suasana, watak)  

2) Point of attack (konfrontasi awal dari kekuatan-kekuatan yang saling  

 bertentangan) 

3) Komplikasi (menuturkan keterlibatan-keterlibatan antar unsur pendukung  

    cerita) 

4) Discovery / penemuan (informasi-informasi baru dalam pertengahan cerita) 

5) Reversal / pembalikan (terjadinya komplikasi baru antar pendukung cerita) 

6) Konflik (perbenturan antara kekuatan-kekuatan yang bertentangan) 

7. Rising Action (pengungkapan pengembangan plot utam) 

8. Krisis (timbul apabila komplikasi-komplikasi menuntut keputusan penting dari  

 tokoh) 

9. Klimaks (puncak paling tinggi dari semua ketegangan dan intensitas. Biasanya  

 timbul bersamaan dengan krisis) 
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10. Falling action (klimaks menurun dan menuju kesimpulan) 

11. Kesimpulan (tahap semua pertanyaan dijawab, masalah utama dipecahkan dan 

 diatasi. Dalam cerita tragedi disebut katarsis, dan happy end dalam suatu  

 komedi.) 

2.2.5.5 Manfaat Media pembelajaran 

Menurut Sudjana dan Rifai (2007:2) media pembelajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar peserta didik antara lain sebagai berikut. 

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehinnga dapat lebih dipahami 

oleh para peserta didik dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaan 

lebih baik, 

3) Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh pendidik, sehingga peserta didik tidak bosan 

dan pendidik tidak kehabisan tenaga, apalagi bila pendidik mengajar untuk 

setiap jam pelajaran, 

4) Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, dan mendemonstrasikan dan lain lain. 
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Dari pandangan ahli mengenai manfaat media pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki manfaat, antara lain sebagai 

berikut. 

1) Meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

2) Memperjelas materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa, 

3) Meningkatkan pengetahuan siswa, 

4) Meringankan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

2.2.5.6 Kriteria Pemilihan Media pembelajaran 

Menurut Arsyad (2013:74-76) ada beberapa kriteria yang patut 

diperhatikan dalam memilih media, yaitu (1) sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang 

secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor, (2) tepat untuk mendukung isi pelajaran yang 

sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi, (3) praktis, luwes, dan bertahan. 

Kriteria ini menuntun para guru/instruktur untuk memilih media yang ada, mudah 

diperoleh, atau mudah dibuat sendiri, (4) guru terampil menggunakannya. Ini 

merupakan salah satu kriteria utama, (5) pengelompokan sasaran. Ada media yang 

tepat jenis kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan, 

dan (6) Mutu teknis. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2011:4-5) dalam memilih media 

pembelajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. (1) 

Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, (2) Dukungan terhadap isi bahan 

pelajaran, (3) Kemudahan memperoleh media, (4) Keterampilan guru dalam 
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menggunakannya, (5) Tersedia waktu untuk menggunakannya, dan (6) Sesuai 

dengan taraf berpikir siswa. 

 Menurut Musfiqon (2012:118-119) kriteria pemilihan media yang perlu 

diperhatikan, yakni (1) kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, (2) 

ketepatgunaan, (3) keadaan peserta didik, (4) ketersediaan, (5) biaya kecil,(6) 

keterampilan guru, dan (7) biaya kecil. 

 

2.2.6  Hakikat Budaya Lokal 

Secara harfiah, istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta 

buddhayah, ialah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Demikian 

kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal 

(Koentjaraningrat, 1994:9). Adanya sarjana lain yang mengupas kata budaya 

sebagai perkembangan dari majemuk budi-daya, yang berarti daya dari budi. 

Karena itu mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Demikianlah budaya 

adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa itu (Koentjaraningrat, 

1990:181). 

Soekanto (2003:173) yang menyatakan bahwa budaya terdiri dari segala 

sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, yang mencakup 

segala cara atau pola-pola berfikir, merasakan dan bertindak. Di sisi lain, 

Koentjaraningrat (1994:9) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan 

gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta 

keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Definisi tersebut menegaskan bahwa 

dalam kebudayaan mensyaratkan terjadinya proses belajar untuk mampu 



41 
 

 
 

memunculkan ide atau gagasan dan karya yang selanjutnya menjadi kebiasaan. 

Pembiasaan yang dilakukan melalui proses belajar itu berlangsung secara terus 

menerus dari satu generasi kepada generasi berikutnya.  

Soemardjan dan Soemardi (1964:113) mengusulkan definisi kebudayaan 

sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat 

menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (material culture) yang 

diperlukan oleh masyarakat untuk menguasai alam di sekitarnya, agar 

kekuatannya serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat. 

Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala norma-norma dan 

nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah 

kemasyarakatan dalam arti luas. Di dalamnya termasuk agama, ideologi, 

kebatinan, kesenian dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi dari jiwa 

manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat.   

Selanjutnya cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir 

dari orang-orang yang hidup bermasyarakat dan yang antara lain menghasilkan 

filsafat serta ilmu-ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni, maupun 

yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Semua karya, 

rasa dan cipta dikuasai oleh karsa dari orang-orang yang menentukan 

kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh 

masyarakat.  

Berkaitan dengan esensi budaya, Tasmara (2002:161) mengemukakan 

bahwa kandungan utama yang menjadi esensi budaya adalah sebagai berikut. 
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1) Budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai dan lingkungannya yang 

melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan 

tingkah laku. 

2) Adanya pola nilai, sikap, tingkah laku (termasuk bahasa), hasil karsa dan 

karya, termasuk segala instrumennya, sistem kerja, teknologi. 

3) Budaya merupakan hasil pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan serta proses 

seleksi (menerima atau menolak) norma-norma yang ada dalam cara dirinya 

berinteraksi sosial atau menempatkan dirinya di tengah-tengah lingkungan 

tertentu. 

4) Dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi dan saling ketergantungan 

(interdependensi), baik sosial maupun lingkungan nonsosial. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya 

merupakan hasil pengalaman hidup yang berkaitan erat dengan persepsi terhadap 

nilai dan lingkungannya yang melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan 

mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Budaya lokal dapat diartikan nilai-nilai 

lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan 

diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa 

hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. 

 

2.2.7 Wujud dan Unsur-Unsur Kebudayaan 

Ada tiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1979:186-187). 

Pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, atau norma. Kedua wujud 

kebudayaan sebagai aktifitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. 
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Ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Wujud pertama berbentuk absarak, sehingga tidak dapat dilihat dengan indera 

penglihatan. Wujud ini terdapat di dalam pikiran masyarakat. Ide atau gagasan 

banyak hidup bersama dengan masyarakat. Gagasan itu selalu berkaitan dan tidak 

bisa lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Keterkaitan antara setiap 

gagasan ini disebut sistem. 

Koentjaraningrat  (1979: 187-188) mengemukaan bahwa kata „adat‟ dalam 

bahasa Indonesia adalah kata yang sepadan untuk menggambarkan wujud 

kebudayaan pertama yang berupa ide atau gagasan ini. Sedangkan untuk bentuk 

jamaknya disebut dengan adat istiadat. Wujud kebudayaan yang kedua disebut 

dengan sistem sosial. Sistem sosial dijelaskan sebagai keseluruhan aktivitas 

manusia atau segala bentuk tindakan manusia yang berinteraksi dengan manusia 

lainnya. Aktifitas ini dilakukan setiap waktu dan membentuk pola-pola tertentu 

berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tindakan-tindakan 

yang memiliki pola tersebut disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial berbentuk 

kongkrit karena bisa dilihat pola-pola tindakannya dengan indra penglihatan. 

Kemudian wujud ketiga kebudayaan disebut dengan kebudayaan fisik. Wujud 

kebudayaan ini bersifat konkret karena merupakan benda-benda dari segala hasil 

ciptaan, karya, tindakan, aktivitas, atau perbuatan manusia dalam masyarakat. 

Koentjaraningrat (1979:203-204) mengemukakan bahwa ada tujuh unsur 

kebudayaan yaitu bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata 

pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan. Ketujuh unsur 

kebudayaan ini disebut Koentjaraningrat sebagai unsur kebudayaan universal 
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karena selalu ada pada setiap masyarakat. ketujuh unsur tersebut dapat diperinci 

lagi menjadi sub unsur hingga beberapa kali menjadi lebih kecil. Ketujuh unsur 

tersebut sudah pasti menjelma dalam tiga wujud kebudayaan. Sebagai contoh, 

sistem religi dapat dibagi menjadi tiga wujud kebudayaan. Dalam wujud 

kebudayaan yang pertama atau ide atau gagasan, sistem religi memiliki gagasan 

tentang Tuhan, dewa-dewi, roh-roh halus, surga dan neraka, rengkarnasi, dan 

sebagainya. Lalu sebagai wujud kebudayaan yang kedua atau sistem sosial, sistem 

religi juga mempunyai pola-pola aktivitas atau tindakan seperti upacara atau ritual 

baik yang diadakan musiman atau setiap hari. Kemudian sistem religi juga 

mempunyai benda-benda yang dianggap suci, sakral, atau religius sebagai bentuk 

wujud kebudayaan ketiga yaitu kebudayaan fisik atau artefak. Penjelasan unsur-

unsur kebudayaan adalah sebagai berikut. 

1) Sistem Religi 

Kepercayaan manusia terhadap adanya Sang Maha Pencipta yang muncul 

karena kesadaran bahwa ada zat yang lebih dan Maha Kuasa. Asal mula 

permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan 

mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau 

supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa 

manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari 

hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dalam 

usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab 

lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi 
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suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang 

dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan 

mereka masih primitif. 

2) Sistem Pengetahuan 

Sistem yang terlahir karena setiap manusia memiliki akal dan pikiran yang 

berbeda sehingga memunculkan dan mendapatkan sesuatu yang berbeda pula, 

sehingga perlu disampaikan agar yang lain juga mengerti. Sistem pengetahuan 

dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi 

karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide 

manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup 

pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam 

kehidupannya. 

3) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

Sistem yang timbul karena manusia mampu menciptakan barang – barang dan 

sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan 

manusia dengam makhluk hidup yang lain. Manusia selalu berusaha untuk 

mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan 

atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami 

kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu 

masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan 

bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan 

tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi 

merupakan bahasan kebudayaan fisik. 
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4) Sistem Mata Pencaharian 

Terlahir karena manusia memiliki hawa nafsu dan keinginan yang tidak 

terbatas dan selalu ingin lebih. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu 

masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi 

mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian 

suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya. 

5) Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial 

Sistem yang muncul karena kesadaran manusia bahwa meskipun diciptakan 

sebagai makhluk yang paling sempurna namun tetap memiliki kelemahan dan 

kelebihan masing–masing antar individu sehingga timbul rasa utuk 

berorganisasi dan bersatu. nsur budaya berupa sistem kekerabatan dan 

organisasi social merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana 

manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut 

Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat 

istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam 

lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial 

yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat 

dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam 

tingkatantingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi social 

dalam kehidupannya. Kekerabatan berkaitan dengan pengertian tentang 

perkawinan dalam suatu masyarakat karena perkawinan merupakan inti atau 

dasar pembentukan suatu komunitas atau organisasi sosial. 
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6) Bahasa 

Sesuatu yang berawal dari hanya sebuah kode, tulisan hingga berubah sebagai 

lisan untuk mempermudah komunikasi antar sesama manusia. Bahkan sudah 

ada bahasa yang dijadikan bahasa universal seperti bahasa Inggris. Bahasa 

merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk 

berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, 

studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut 

Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan 

pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan 

mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. 

Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa 

kebudayaan manusia. 

7) Kesenian 

Setelah memenuhi kebutuhan fisik manusia juga memerlukan sesuatu yang 

dapat memenuhi kebutuhan psikis mereka sehingga lahirlah kesenian yang 

dapat memuaskan. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari 

penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. 

Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-

benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. 

Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih 

mengarah pada teknikteknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain 

itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, 

seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Praktik pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek di 

SMK terdapat kendala, keterbatasan media pembelajaran menjadi salah satu 

kendala dalam pembelajaran memahami dan mengeinterpretasi cerita pendek. 

Media pembelajaran yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan peserta 

didik dan pendidik. Media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik masih 

terbatas pada media pembelajaran teks dan audio-visual yang kurang inovatif dan 

tidak mampu lagi menarik perhatian pesera didik sehingga peserta didik merasa 

bosan dan tidak tertarik untuk memahami dan menginterpretasi cerita pendek. 

Untuk itu, perlu dikembangkan sebuah media pembelajaran dalam bentuk baru 

agar mampu menarik perhatian dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan 

pendidik. 

Masalah lain yang muncul pada era globaliasasi ini adalah kemerosotan 

pengetahuan budaya lokal yang sering menjangkit generasi muda penerus bangsa. 

Hal tersebut mengakibatkan berbagai sikap mengikuti budaya asing yang 

ditunjukkan oleh generasi muda hingga menjadi sebuah tindak kriminal. Hal ini 

menunjukan perlunya peningkatan intensitas pendidikan bermuatan budaya lokal 

bagi generasi penerus terutama dalam instansi pendidikan. 

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan sebuah media pembelajaran yang 

mampu mengatasi kendala-kendala dalam pembelajaran memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek yang sekaligus bermuatan budaya lokal. Untuk itu, 

peneliti tertarik mengembangkan sebuah media pembelajaran yang diharapkan 

mampu menjadi solusi untuk kendala tersebut. Penelitian yang dimaksud berjudul 
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sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai pengembangan media  

pembelajaran cerita pendek. Kerangka pikir dapat divisualisasikan sebagai 

berikut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini didesain dengan penelitian dan pengembangan atau research 

and development (R&D) yang dikemukakan oleh Borg dan Gall. Adapun ruang 

lingkupnya adalah pengembangan sinematisasi cerita pendek bermuatan lokal 

sebagai media pembelajaran cerita pendek di SMK. 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang dikemukakan Borg 

dan Gall meliputi (1) potensi masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, 

(4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji 

coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produksi masal (Sugiyono, 

2010:409). Akan tetapi, peneliti melakukan modifikasi dari sepuluh langkah 

tersebut. Berikut ini desain langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang 

dimodifikasi dari Sugiyono. 

Dari pendapat sugiyono, dirumuskan tahap penelitian yang sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. Tahap penelitian ini hanya meliputi (1) potensi masalah, (2) 

pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain. 

1) Tahap I: Potensi masalah, yaitu kegiatan menelaah kegiatan pembelajaran 

memahami dan menginterpretasi cerita pendek di SMK berikut kesulitan yang 

dialami dan cara memaksimalkan. 

2) Tahap II: Pengumpulan data, yaitu (a) mengumpulkan data-data yang relevan 

dari sumber pustaka atau hasil penelitian, dan (b) menganalisis kebutuhan 
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produk yang akan dikembangkan dengan melaksanakan penelitian dalam skala 

kecil (survey), yaitu dengan penyebaran angket dwawancara, mengumpulkan 

berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan produk 

untuk mengatasi masalah. 

3) Tahap III: Desain produk, yaitu kegiatan merancang dan menyusun teks, 

format, bentuk media pembelajarn cerita pendek berdasarkan analisis 

kebutuhan sesuai hasil survey dan kegiatan penyusunan prototipe sinematisasi 

cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai media pembelajaran cerita 

pendek di SMK. 

4) Tahap IV: Validasi desain, merupakan proses kegiatan penilaian prototipe 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai media 

pembelajaran cerita pendek di SMK oleh pendidik bahasa Indonesia di SMK 

dan dosen ahli. 

5) Tahap V: Revisi desain, merupakan proses mengoreksi kembali dan 

memperbaiki kesalahan setelah melakukan validasi desain berdasarkan 

penilaian dan saran dari pendidik bahasa Indonesia dan dosen ahli. 
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Desain penelitian tersebut dapat divisualisasikan pada bagan berikut ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Tahapan Penelitian 

 

Tahap I 

Potensi Masalah 

 

menelaah kegiatan 

pembelajaran memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek 

di SMK 

Tahap IV 

Validasi Produk 

 

penilaian prototipe sinematisasi 

cerita pendek bermuatan 

budaya lokal sebagai media 

pembelajaran cerita pendek 

Tahap II 

Pengumpulan Data 

 

1. mengumpulkan data-data 

yang relevan dari sumber 

pustaka atau hasil penelitian. 

2. menganalisis kebutuhan 

media pembelajaran yang 

akan dikembangkan dengan 

melaksanakan penelitian 

 

 

Tahap III 

Desain Produk 

 

merancang dan menyusun 

sinematisasi cerita pendek 

bermuatan budaya lokal sebagai 

media pembelajaran cerita 

pendek di SMK 

Tahap V 

Revisi Produk 

 

mengoreksi kembali dan memperbaiki kesalahan setelah melakukan validasi 

desain berdasarkan penilaian dan sarana dari guru dan dosen ahli  
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3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya 

lokal sebagai pengembangan media pembelajaran cerita pendek. Subjek penelitian 

ini terdiri atas subjek analisis kebutuhan dan subjek validasi produk. Subjek 

analisis kebutuhan adalah peserta didik dan pendidik, sedangkan subjek validasi 

produk adalah guru dan dosen ahli. Pemilihan subjek penelitian ini didasari latar 

belakang untuk mengembangkan media pembelajaran cerita pendek yang dapat 

digunakan sebagai penunjang pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek dan memberi muatan budaya lokal dalam pembelajaran cerita 

pendek. 

3.2.1 Subjek Analisis Kebutuhan 

Subjek penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu 

sinematisasi cerita pendek sebagai pengembangan media pembelajaran cerita 

pendek di SMK. Subjek penelitian untuk mendapatkan data kebutuhan adalah 

peserta didik dan pendidik. 

3.2.1.1 Peserta Didik 

Peserta didik yang menjadi subjek guna memperoleh data tentang 

kebutuhan media pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek 

adalah peserta didik SMK PGRI Batang, SMK N 1 Pekalongan, dan SMK N 1 

Petarukan. Alasan menjadikan sekolah tersebut sebagai subjek penelitian 

berdasarkan perbedaan bidang dan wilayah. Subjek di bidang yang berbeda-beda 

berbeda-beda. SMK PGRI Batang masuk dalam kelompok bisnis manajemen, 

SMK N 1 Pekalongan masuk dalam kelompok pariwisata, dan SMK N 1 
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Petarukan masuk dalam teknologi industri. Selain itu, peneliti juga memilih 

subjek yang berada di wilayah yang berbeda-beda. SMK PGRI Batang berada di 

wilayah kabupaten, yaitu kabupaten Batang, SMK N 1 Pekalongan berada di 

wilayah perkotaan, yaitu kota Pekalongan, dan SMK N 1 Petarukan terletak di 

wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Petarukan, kabupaten Pemalang.. 

Harapannya, apabila menggunakan sekolah yang memiliki karakteristik yang 

berbeda tersebut sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal ini dapat 

bermanfaat di berbagai sekolah. 

3.2.1.2 Pendidik 

Pendidik bahasa Indonesia yang menjadi subjek penelitian dalam 

penelitian ini adalah tiga guru bahasa Indonesia dari tiga sekolah yang berbeda 

dengan tingkat kualitas dan wilayah yang berbeda pula. Tiga orang pendidik 

tersebut berasal dari SMK PGRI Batang, SMK Negeri 1 Pekalongan, dan SMK 

Negeri 1 Petarukan.  

 

3.2.2 Subjek Validasi Produk 

Subjek validasi produk untuk mendapatkan penilaian dari pendidik bahasa 

Indonesia dan dosen ahli. Penilaian dari pendidik bahasa Indonesia dan dosen ahli 

akan ditindaklanjuti dengan merevisi media agar sesuai dengan kebutuhan belajar-

mengajar di kelas. 

3.2.2.1 Pendidik Bahasa Indonesia 

Pendidik bahasa Indonesia yang menjadi subjek responden uji penelitian 

prototipe dalam penelitian ini adalah pendidik bahasa Indonesia yang ahli di 
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bidang media pembelajaran di SMK PGRI Batang, SMK N 1 Pekalongan, dan 

SMK Negeri 1 Petarukan. Pendidik yang akan dijadikan subjek responden adalah 

pendidik yang memiliki cukup pengetahuan tentang media pembelajaran dan 

merupakan pendidik yang kompeten dan dapat menguji kelayakan media 

pembelajaran sinematisasi cerita pendek yang akan dikembangkan oleh peneliti. 

3.2.2.2 Dosen Ahli 

Dosen ahli yang bertindak sebagai penguji dan pemberi saran perbaikan 

prototipe media pembelajaran sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

terdiri atas tiga dosen dengan keahlian yang berbeda-beda. Pertama, Muhamad 

Burhanudin, S.S., M.A. dosen ahli pembelajaran sastra dari Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Kedua, 

Ucik Fuadhiyah S.Pd., M.Pd. dosen ahli sinematografi dari Jurusan Bahasa dan 

Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran sinematisasi cerita 

pendek bermuatan budaya lokal. Selanjutnya, variabel terikatnya adalah 

kemampuan memahami dan menginterpretasi cerita pendek. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Bentuk instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen nontes. 

Instrumen nontes yang digunakan dalam menemukan data kebutuhan berupa 
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angket peserta didik, angket pendidik, lembar wawancara peserta didik, lembar 

wawancara pendidik, dan angket penilaian prototipe sinematisasi cerita pendek 

bermuatan budaya lokal. 

Guna menjaring data pertama, digunakan angket dan wawancara 

kebutuhan untuk peserta didik dan pendidik. Angket tersebut akan mengupas hal-

hal yang berkaitan dengan kebutuhan sinematisasi cerita pendek bermuatan 

budaya lokal. Sedangkan untuk mendapatkan data kedua, digunakan angket yang 

ditujukan kepada pendidik dan dosen ahli. Gambaran umum tentang instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat tabel kisi-kisi berikut. 

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Umum Instrumen Penelitian 

DATA SUBJEK INSTRUMEN 

1. Kebutuhan media sinematisasi 

cerita pendek bermuatan 

budaya lokal sebagai media 

pembelajaran cerita pendek di 

SMK. 

 

1. Peserta didik SMK 

PGRI Batang, SMK N 

1 Pekalongan, dan 

SMK Negeri 1 

Petarukan. 

2. Pendidik bahasa 

Indonesia SMK PGRI 

Batang, SMK N 1 

Pekalongan, dan SMK 

Negeri 1 Petarukan. 

Angket 

kebutuhan dan 

lembar 

wawancara 

2.  Penilaian ahli terhadap 

Prototipe sinematisasi cerita 

pendek bermuatan budaya 

lokal sebagai media 

pembelajaran cerita pendek. 

1. Pendidik mata 

pelajaran bahasa 

Indonesia di SMK 

2. Dosen ahli di bidang 

pembelajaran sastra 

3. Dosen ahli di bidang 

sinematografi. 

Angket 

penilaian 

 

Sebelum melakukan analisis kebutuhan dengan berpedoman pada 

instrumen, terlebih dahulu instrumen tersebut dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing agar memiliki validitas isi. Proses dalam penelitian ini hanya sampai 
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pada proses penilaian, yaitu penilaian oleh pendidik bahasa Indonesia dan dosen 

ahli sehingga tidak ada uji kelayakan yang dilakukan di sekolah. Adapun 

penentuan media pembelajaran yang dibuat layak atau tidak telah terjawab secara 

tidak langsung pada angket analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan tidak hanya 

bertujuan mengetahui kebutuhan peserta didik dan pendidik tetapi juga penentuan 

poin-poin kelayakan yang harus terpenuhi pada media pembelajaran. Media 

pembelajaran yang dibuat peneliti dibuat berdasarkan analisis kebutuhan sehingga 

ketika media pembelajaran tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan peserta 

didik dan pendidik, media pembelajaran tersebut juga telah layak untuk peserta 

didik. 

3.4.1 Instrumen Penelitian untuk Mendapatkan Data Kebutuhan 

 Instrumen penelitian untuk mendapatkan data kebutuhan sinematisasi 

cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai media pembelajaran cerita pendek 

di SMK. Peneliti menggunakan angket dan wawancara. 

3.4.1.1 Angket Kebutuhan 

 Angket kebutuhan media pembelajaran cerita pendek dibedakan menjadi 

dua, yaitu angket kebutuhan peserta didik dan angket kebutuhan pendidik. Data 

yang dikumpulkan dari angket ini akan menjadi dasar untuk pengembangan media 

pembelajaran berupa sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal. 

Instrumen kebutuhan peserta didik dan pendidik ini berupa angket yang diisi 

peserta didik dan pendidik. Instrumen tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu (1) 

identitas subjek, (2) petunjuk pengisian, dan (3) daftar pertanyaan. Responden 

dapat memilih satu pilihan sesuai dengan kondisi yang ada dengan cara memberi 
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tanda contreng (√) pada kolom pilihan. Setelah responden mengisi angket, 

langkah selanjutnya adalah merekap data analisis kebutuhan peserta didik dan 

pendidik terhadap sinematisasi cerita pendek sebagai media pembelajaran 

memahami dan menginterpretasi cerita pendek di SMK. Data inilah yang 

selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan analisis data penelitian. Kisi-kisi 

instrumen kebutuhan peserta didik dan pendidik tersebut dapat dilihat pada tabel 

3.2 dan 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Kebutuhan Peserta Didik terhadap Sinematisasi  

      Cerita Pendek Bermuatan Budaya Lokal Sebagai Media  

      Pembelajaran Cerita Pendek di SMK 

 

Aspek Indikator Nomor 

Soal 

Anggapan 

mengenai 

pembelajaran 

memahami dan 

menginterpretasi  

cerita pendek 

dengan media 

pembelajaran 

teks 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek dengan media pembelajaran teks 

menyenangkan 

1 

media pembelajaran teks memudahkan proses 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek dengan media pembelajaran teks 

memudahkan 

2 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek dengan media pembelajaran teks 

menarik 

3 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek dengan media pembelajaran teks 

efektif 

4 

kebutuhan media baru yang efektif dan menarik 5 

Kemampuan 

memahami cerita 

pendek 

dapat menjelaskan pengertian cerita pendek 6 

dapat menjelaskan ciri-ciri cerita pendek 7 

dapat menjelaskan unsur-unsur cerita pendek 8 

dapat menjelaskan struktur teks cerita pendek 9 

Keterampilan 

menginterpretasi 

cerita pendek 

dapat menjelaskan tema cerita pendek 10 

dapat menjelaskan tokoh dan penokohan cerita 

pendek 

11 

dapat menjelaskan latar cerita pendek 12 

dapat menjelaskan alur cerita pendek 13 

dapat menjelaskan sudut pandang cerita pendek 14 

dapat menjelaskan gaya bahasa cerita pendek 15 
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dapat menjelaskan amanat cerita pendek 16 

dapat menjelaskan tahapan abstraksi teks cerita 

pendek 

17 

dapat menjelaskan tahapan orientasi teks cerita 

pendek 

18 

dapat menjelaskan tahapan komplikasi teks cerita 

pendek 

19 

dapat menjelaskan tahapan evaluasi teks cerita 

pendek 

20 

dapat menjelaskan tahapan koda teks cerita pendek 21 

Pengetahuan 

budaya lokal 

kegemaran memahami budaya lokal 22 

dapat menjelaskan hakikat budaya lokal 23 

dapat menjelaskan kebudayaan yang dimiliki 

Indonesia 

24 

Proses 

Pembelajaran 

Memahami 

Cerita Pendek 

dapat memahami cerita pendek dari media 

pembelajaran 

25 

dapat memahami cerita pendek dari media 

pembelajaran dengan dibantu penjelasan dari 

pendidik 

26 

tertarik  memahami cerita pendek dari media 

pembelajaran teks dibanding media pembelajaran 

audio maupun audio-visual 

27 

tertarik  memahami cerita pendek dari media 

pembelajaran audio dibanding media pembelajaran 

teks maupun audio-visual 

28 

tertarik  memahami cerita pendek dari media 

pembelajaran audio-visual dibanding media 

pembelajaran teks maupun audio 

29 

tertarik memahami cerita pendek sekaligus 

memahami budaya lokal 

30 

Proses 

pembelajaran 

menginterpretasi 

cerita pendek 

dapat menginterpretasi cerita pendek dari media 

pembelajaran 

31 

dapat menginterpretasi cerita pendek dari media 

pembelajaran dengan dibantu penjelasan dari 

pendidik 

32 

tertarik  menginterpretasi cerita pendek dari media 

pembelajaran teks dibanding media pembelajaran 

audio maupun audio-visual 

33 

tertarik  menginterpretasi cerita pendek dari media 

pembelajaran audio dibanding media pembelajaran 

teks maupun audio-visual 

34 

tertarik  menginterpretasi cerita pendek dari media 

pembelajaran audio-visual dibanding media 

pembelajaran teks maupun audio 

35 

tertarik menginterpretasi cerita pendek sekaligus 36 



60 
 

 
 

memahami budaya lokal 

Penggunaa media 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

memahami cerita 

pendek 

penggunaan media pembelajaran teks 37 

penggunaan media pembelajaran audio 38 

penggunaan media pembelajaran audio-visual 39 

Penggunaan 

media 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

menginterpretasi 

cerita pendek 

penggunaan media pembelajaran teks 40 

penggunaan media pembelajaran audio 41 

penggunaan media pembelajaran audio-visual 42 

Penggunaan 

media audio-

visual dalam 

pembelajaran 

memahami dan 

menginterpretasi 

cerita pendek 

ketertarikan terhadap penggunaan media audio-

visual dalam bentuk rekaman pembacaan cerita 

pendek dibanding sinematisasi cerita pendek dalam 

pembelajaran memahami cerita pendek 

43 

ketertarikan terhadap penggunaan sinematisasi 

cerita pendek dibanding tayangan rekaman 

pembacaan cerita pendek dalam pembelajaran 

memahami cerita pendek 

44 

ketertarikan terhadap penggunaan media audio-

visual dalam bentuk rekaman pembacaan cerita 

pendek dibanding sinematisasi cerita pendek dalam 

pembelajaran menginterpretasi cerita pendek 

45 

ketertarikan terhadap penggunaan media audio-

visual dalam bentuk sinematisasi cerita pendek 

dibanding tayangan rekaman pembacaan cerita 

pendek dalam pembelajaran menginterpretasi cerita 

pendek 

46 

Pemanfaatan 

media 

sinematisasi 

cerita pendek 

bermuatan 

budaya lokal 

penerapan media sinematisasi cerita pendek dalam 

pembelajaran memahami cerita pendek 

47 

penerapan media sinematisasi cerita pendek dalam 

pembelajaran menginterpretasi cerita pendek 

48 

enerapan muatan budaya lokal  dalam pembelajaran 

memahami cerita pendek 

49 

penerapan muatan budaya lokal  dalam 

pembelajaran menginterpretasi cerita pendek 

50 

penerapan media sinematisasi cerita pendek 

bermuatan budaya lokal dalam pembelajaran 

memahami dan menginterpretasi cerita pendek 

51 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Kebutuhan Pendidik Terhadap Sinematisasi  

     Cerita Pendek Bermuatan Budaya Lokal Sebagai Media  

     Pembelajaran Cerita Pendek di SMK 

 

Aspek Indikator Nomor 

Soal 

Anggapan 

mengenai 

pembelajaran 

memahami dan 

menginterpretasi 

cerita pendek 

dengan media 

pembelajaran 

teks 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek dengan media pembelajaran teks  

1 

media pembelajaran teks memudahkan proses 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek dengan media pembelajaran teks 

memudahkan 

2 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek dengan media pembelajaran teks 

menarik 

3 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek dengan media pembelajaran teks 

efektif 

4 

kebutuhan media baru yang efektif dan menarik 5 

Perencanaan 

pembelajaran 

memahami dan 

menginterpretasi 

cerita pendek 

teks cerita pendek menyesuaikan dengan tema 

pembelajaran dan jenjang pendidikan 

6 

buku teks sebagai sumber pembelajaran cerita 

pendek 

7 

buku kumpulan cerita pendek sebagai  sumber 

pembelajaran cerita pendek 

8 

majalah sebagai sumber pembelajaran cerita pendek 9 

internet sumber pembelajaran cerita pendek 10 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

memahami dan 

menginterpretasi 

cerita pendek 

media pembelajaran dapat menjelaskan materi 

pembelajaran 

11 

penggunaan media pembelajaran teks dan metode 

ceramah 

12 

penggunaan media pembelajaran audio dan metode 

ceramah 

13 

penggunaan media pembelajaran audio-visual dan 

metode ceramah 

14 

pembagian kelompok 15 

Pascapelaksanaan 

pembelajaran 

memahami dan 

menginterpretasi 

cerita pendek 

kebutuhan media pembelajaran yang efektif dan 

menarik 

16 

kebutuhan model pembelajaran yang efektif dan 

menarik 

17 

kebutuhan metode pembelajaran yang efektif dan 

menarik 

18 

Penggunaan 

media 

pembelajaran 

penggunaan media pembelajaran teks 19 

penggunaan media pembelajaran audio 20 

penggunaan media pembelajaran audio-visual 21 
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dalam 

pembelajaran 

memahami cerita 

pendek 

Penggunaan 

media 

pembelajaran 

dalam 

pembelajaran 

menginterpretasi 

cerita pendek  

 

penggunaan media pembelajaran teks 22 

penggunaan media pembelajaran audio 23 

penggunaan media pembelajaran audio-visual 24 

Penggunaan 

media audio-

visual dalam 

pembelajaran 

memahami dan 

menginterpretasi 

cerita pendek 

ketertarikan terhadap penggunaan media audio-

visual dalam bentuk rekaman pembacaan cerita 

pendek dibanding sinematisasi cerita pendek dalam 

pembelajaran memahami cerita pendek 

25 

ketertarikan terhadap penggunaan media media 

audio-visual dalam bentuk sinematisasi cerita 

pendek dibanding tayangan rekaman pembacaan 

cerita pendek dalam pembelajaran memahami cerita 

pendek 

26 

ketertarikan terhadap penggunaan media audio-

visual dalam bentuk rekaman pembacaan cerita 

pendek dibandingkan sinematisasi cerita pendek 

dalam pembelajaran menginterpretasi cerita pendek 

27 

ketertarikan terhadap penggunaan media media 

audio-visual dalam bentuk sinematisasi cerita 

pendek dibanding tayangan rekaman pembacaan 

cerita pendek dalam pembelajaran menginterpretasi 

cerita pendek 

28 

Pemanfaatan 

media 

sinematisasi 

cerita pendek 

bermuatan 

budaya lokal 

penerapan media sinematisasi cerita pendek dalam 

pembelajaran memahami cerita pendek 

29 

penerapan media sinematisasi cerita pendek dalam 

pembelajaran menginterpretasi cerita pendek 

30 

enerapan muatan budaya lokal  dalam pembelajaran 

memahami cerita pendek 

31 

penerapan muatan budaya lokal  dalam 

pembelajaran menginterpretasi cerita pendek 

32 

penerapan media sinematisasi cerita pendek 

bermuatan budaya lokal dalam pembelajaran 

memahami dan menginterpretasi cerita pendek 

33 
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3.4.1.2 Wawancara 

 Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi kebutuhan kemasan 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal. Wawancara dibedakan 

menjadi dua, yaitu wawancara kebutuhan peserta didik dan wawancara kebutuhan 

pendidik. Data yang dikumpulkan dari wawancara ini akan menjadi dasar untuk 

pengembangan media pembelajaran cerita pendek berupa sinematisasi cerita 

pendek bermuatan budaya lokal. Instrumen kebutuhan peserta didik dan pendidik 

ini berupa wawancara yang dijawab peserta didik dan pendidik. Instrumen 

tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu (1) identitas subjek, (2) petunjuk pengisian, 

dan (3) daftar pertanyaan. Responden dapat menjawab sesuai kebutuhan, langkah 

selanjutnya adalah merekap data analisis kebutuhan peserta didik dan pendidik 

terhadap sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai media 

pembelajaran cerita pendek di SMK. Data inilah yang selanjutnya akan 

dipergunakan sebagai bahan analisis data penelitian. Kisi-kisi instrumen 

kebutuhan peserta didik dan pendidik tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut 

ini. 

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Kebutuhan Peserta Didik dan Pendidik 

Aspek Indikator Nomor 

Soal 

Kemasan 

sinematisasi 

cerita pendek 

bermuatan 

budaya lokal 

warna kotak pembungkus VCD 1 

gambar yang dicantumkan di kotak pembungkus VCD 2 

tulisan yang dicantumkan di kotak pembungkus VCD 3 

durasi sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya 

lokal 

4 

bentuk ilustrasi musik 5 

harapan terhadap sinematisasi cerita pendek bermuatan 

budaya lokal 

6 
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3.4.2  Angket Uji Penilaian dan Saran Perbaikan Sinematisasi Cerita  

Pendek Bermuatan Budaya Lokal 

 Hal-hal yang terdapat dalam angket ini meliputi empat aspek, yaitu (1) 

perwajahan kemasan media pembelajaran berupa sinematisasi cerita pendek 

bermuatan lokal sebagai media pembelajaran memahami dan menginterpretasi 

cerita pendek, (2) perwajahan media pembelajaran berupa sinematisasi cerita 

pendek bermuatan lokal sebagai media pembelajaran memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek, (3) isi media pembelajaran berupa sinematisasi 

cerita pendek bermuatan lokal sebagai media pembelajaran memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek, dan (4) saran perbaikan terhadap media 

pembelajaran berupa sinematisasi cerita pendek bermuatan lokal sebagai media 

pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek. Lembar pedoman 

validasi ini akan diberikan kepada pendidik bahasa Indonesia dan dosen ahli.  

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Peneliti menggunakan metode angket untuk menjaring data kebutuhan 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai media pembelajaran 

memahami dan menginterpretasi cerita pendek. Selain itu, terdapat juga angket 

untuk uji validasi dari pendidik bahasa Indonesia dan dosen ahli. Dari analisis 

data yang dikumpulkan, memungkinkan peneliti untuk mengambil simpulan 

sehingga diharapkan pengembangan media pembelajaran ini mendapatkan 

validasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik. 

 

 



65 
 

 
 

3.5.1  Metode Angket dan Wawancara Kebutuhan 

 Metode angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi angket yang berupa pertanyaan tertulis kepada peserta didik 

dan pendidik untuk dijawabnya. Metode wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi lembar wawancara yang 

berupa pertanyaan tertulis kepada peserta didik dan pendidik untuk dijawabnya. 

Peserta didik dan pendidik yang dilibatkan dalam penelitian ini berasal dari tiga 

sekolah yang berbeda, yaitu SMK PGRI Batang, SMK N 1 Pekalongan, dan SMK 

Negeri 1 Pekalongan. Alasan pemilihan tiga SMK tersebut adalah untuk 

menjaring data dari berbagai wilayah dan karakteristik sekolah, dengan 

pertimbangan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan dapat bermanfaat 

bagi peserta didik di berbagai wilayah, baik di wilayah pusat pendidikan, 

perkotaan, dan pesisir. Selain itu, sekolah tersebut juga merupakan sekolah biasa, 

menengah, dan unggulan. Pemilihan tiga wilayah yang berbeda dilakukan dalam 

rangka pemetaan kebutuhan berdasarkan karakteristik wilayah. Melalui metode 

ini, produk yang dihasilkan mampu bernilai guna tinggi. 

3.5.2  Metode Angket Uji Penilaian dan Saran Perbaikan 

 Tujuan pokok pembuatan angket uji penilaian ini adalah untuk 

memperoleh informasi mengenai kelayakan media pembelajaran yang dibuat. 

Angket uji penilaian ini akan membantu peneliti melihat kelemahan prototipe 

yang dibuat. Angket dibagikan kepada pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia 

dan dosen ahli. Peneliti menjelaskan mengenai angket yang disebar tersebut 

sehingga pemahaman terhadap pengisian angket menjadi jelas. Angket tersebut 
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merupakan sarana pendidik bahasa Indonesia dan dosen ahli untuk menyampaikan 

pendapat, gagasan terhadap sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

sebagai media pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek di 

SMK yang dikembangkan oleh peneliti. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu melalui pemaparan data dan verifikasi/simpulan data. Teknik ini 

digunakan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik terhadap media 

pembelajaran berupa sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai 

media pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek di SMK dan 

penilaian prototipe media pembelajaran tersebut. Analisis data ini terdiri atas 

analisis data kebutuhan prototipe dan analisis data saran perbaikan dan penilaian 

pendidik bahasa Indonesia dan dosen ahli. 

3.6.1  Analisis Data Kebutuhan Prototipe 

 Teknik yang digunakan dalam menganalisis peta kebutuhan prototipe 

media pembelajaran cerita pendek berupa sinematisasi cerita pendek bermuatan 

budaya lokal dalam pembelajaran memahami dan menginterpretasi cerita pendek 

dilakukan dengan mengarah pada proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mentransformasikan data, dan merespon data mentah yang ada 

di lapangan. Dari data inilah akan dikembangkan menjadi prototipe sinematisasi 

cerita pendek sebagai media pembelajaran cerita pendek di SMK. 
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3.6.2  Analisis Data Saran Perbaikan dan Uji Penilaian Guru dan Ahli 

 Analisis data saran perbaikan dan uji penilaian dilakukan secara kualitatif. 

Data kualitatif diperoleh dari angket uji penilaian. Dari analisis data yang 

dikumpulkan memungkinkan peneliti untuk mengambil simpulan. Penarikan 

simpulan dari paparan data yang berupa hasil temuan yang menonjol dan koreksi 

dari pendidik bahasa Indonesia dan dosen ahli sehingga mampu memenuhi tujuan 

penelitian dan dapat memperbaiki koreksi yang diberikan. 

 

3.7 Perencanaan Sinematisasi Cerita Pendek Bermuatan Budaya Lokal  

 Sebagai Media Pembelajaran Cerita pendek 

 Sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal dikembangkan untuk  

meningkatkan kemampuan memahami cerita pendek dan keterampilan 

menginterpretasi cerita pendek serta memberikan pengetahuan budaya lokal 

kepada peserta didik. Oleh karena itu, dalam pemilihan isi media pembelajaran 

harus terintegrasi dengan muatan budaya lokal. 

3.7.1 Konsep 

 Sinematisasi cerita pendek dikembangkan dari bahan cerita pendek 

kemudian diubah menjadi ke bentuk film. Konsep pengembangan media 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal adalah berupa media audio-

visual hasil adaptasi dari teks cerita pendek yang akan membantu peserta didik 

dalam memahami dan menginterpretasi cerita pendek. Cerita pendek yang dipilih 

adalah cerita pendek yang memuat budaya lokal sehingga pengetahuan tentang 

budaya lokal dapat diberikan kepada peserta didik. 
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3.7.2 Rancangan (Design) 

 Setelah konsep dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan 

(design) sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam membuat media sinematisasi 

cerita pendek bermuatan budaya lokal. Rancangan media ini berbentuk 

sinematisasi cerita pendek yang memuat budaya lokal dalam format VCD. 

3.7.2.1 Rancangan VCD Sinematisasi Cerita Pendek Bermuatan Budaya  

 Lokal 

 Media sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal merupakan 

sebuah film hasil adaptasi dari sebuah cerita pendek. Sebagai media yang 

berbentuk audiovisual, sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

dirancang selayaknya sebuah skenario yang didifilmkan, baik mulai dari proses 

produksi hingga hasil yang akan dicapai. Adapun rancangan sinematisasi cerita 

pendek bermuatan budaya lokal tersebut mencakup: 

1) Perwajahan VCD Sinematisasi Cerita Pendek Bermuatan Budaya Lokal 

  Perwajahan VCD dirancang dengan komposisi warna dan gambar yang 

menarik perhatian peserta didik, sehingga peserta didik akan antusias untuk 

mempelajari cerita pendek sebelum dipahami dan diinterpretasi. Hal ini 

dimaksudkan agar tampilan luar VCD mampu mencerminkan isinya. Di 

samping itu, pada kotak pembungkus VCD ditampilkan judul film, nama-nama 

pemain dalam film, serta logo produksi sebagai penetapan hak produksi. 
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2) Desain Isi 

 Beberapa bagian yang termuat dalam sinematisasi cerita pendek 

bermuatan budaya lokal sama dengan bagian-bagian yang terdapat pada sebuah 

film pada umumnya. Perbedaannya pada adegan dalam scene yang digunakan 

sebagai ilustrasi pembacaan cerita pendek.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa 

simpulan berkaitan dengan pengembangan sinematisasi cerita pendek bermuatan 

budaya lokal sebagai media pembelajaran cerita pendek di SMK. Adapun 

simpulan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 

Pertama, berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik dan pendidik 

terhadap sinematisasi cerita pendek sebagai media pembelajaran cerita pendek di 

SMK diketahui bahwa peserta didik dan pendidik membutuhkan media 

pembelajaran cerita pendek yang efektif dan menarik. Media pembelajaran yang 

dihasilkan diharapkan menarik, bermanfaat, mendidik dapat meningkatkan 

keahlian peserta didik dalam memahami cerita pendek dan menginterpretasi cerita 

pendek, bisa memberi motivasi pada peserta didik dan tidak menjadi bosan dalam 

pembelajaran cerita pendek, dan membantu peserta didik agar dapat belajar lebih 

nyaman dan tidak stress. 

Kedua, hasil analisis kebutuhan peserta didik dan pendidik menghasilkan 

prinsip pengembangan sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai 

media pembelajaran cerita pendek di SMK yang tiap aspeknya disesuaikan 

dengan keinginan peserta didik dan pendidik serta disesuaikan dengan teori-teori 

yang menjadi rujukan. Aspek-Aspek tersebut meliputi aspek kriteria pemilihan 
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media pembelajaran, aspek sampul dan wadah VCD, dan aspek kesesuaian 

dengan pembelajaran di kelas. 

 Ketiga, prtotipe sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

sebagai media pembelajaran cerita pendek di SMK dirancang sesuai dengan 

prinsip pengembangan sinematisasi cerita bermuatan budaya lokal sebagai media 

pembelajaran cerita pendek di SMK, rancangan tersebut, yaitu (1) sampul dan 

wadah VCD dirancang dengan penulisan judul yang menggambarkan isi cerita; 

keseimbangan warna; kombinasi gambar yang menarik; dan penulisan judul, 

identitas, nama pemain, dan tema menggunakan ukuran huruf yang terlihat jelas 

dan mudah dibaca, dan (2) sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

dirancang dengan musik pengiring yang membangun suasana cerita dan 

membangun suasana pembelajaran, genre yang sesuai kebutuhan, durasi yang 

sesuai dengan alokasi waktu pembelajaran pembelajaran, dan dikemas secara 

menarik. Instrumen musik yang digunakan dalam sinematisasi cerita pendek 

bermuatan budaya lokal bernuansa tradisional dengan ditambah musik modern. 

cerita yang disinematisasikan adalah cerita pendek sebagai bahan cerita dan film 

pendek sebagai rujukan. Sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

berdurasi 15 menit dengan alokasi waktu pembelajaran di kelas 3x45 menit. 

Sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal dikemas secara menarik 

dengan memadukan unsur-unsur tradisional dengan unsur-unsur modern.  

Keempat, hasil penilaian yang diberikan oleh pendidik bahasa dan sastra 

Indonesia, dosen ahli pembelajaran sastra, dan dosen ahli sinematografi terhadap 

prototipe sinamtisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai media 
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pembelajaran cerita pendek di SMK, yaitu (1) aspek kesesuaian kriteria pemilihan 

media pembelajaran memperoleh nilai rata-rata sebesar 85,1, (2) aspek sampul 

dan wadah VCD memperoleh nilai rata-rata sebesar 78,1, (3) aspek kejelasan 

unsur-unsur cerita pendek memperoleh nilai rata-rata sebesar 86,4, (4) aspek 

kejelasan struktur cerita pendek memperoleh nilai rata-rata sebesar 84,9. (5) aspek 

kesesuaian sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal dengan 

pembelajaran di kelas memperoleh nilai rata-rata sebesar 91,6, (6) aspek 

kesesuaian isi dari sisi sinematografi memperoleh nilai rata-rata sebesar 69,2 , dan 

(7) aspek kegunaan sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 64,2. 

Kelima, perbaikan yang dilakukan terhadap prototipe sinematisasi cerita 

pendek bermuatan budaya lokal sebagai media pembelajaran cerita pendek di 

SMK, yaitu (1) perbaikan pada sampul dan wadah VCD, perubahan komponen 

yang dilakukan di beberapa bagian, yaitu (a) warna sampul diperjelas, diganti 

dengan mengubah warna agar lebih cerah, (b) logo universitas diganti yang lebih 

resmi, (c) tulisan nama pemain dipindah ke bagian belakang wadah VCD, (2) 

perbaikan kesesuaian sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal dengan 

pembelajaran di kelas, perubahan komponen yang dilakukan adalah bagian 

ilustrasi musik. Ilustrasi tradisi diperbanyak dan diperkuat dari awal cerita sampai 

akhir cerita sehingga membangun suasana cerita dan membangun suasana 

pembelajaran, (3) perbaikan sisi sinematografi, perubahan yang dilakukan adalah 

bagian kostum, make-up, dan gerak tokoh, dan (4) perbaikan secara umum 

terhadap media pembelajaran cerita pendek, perubahan yang dilakukan pada 
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beberapa bagian, yaitu (a) warna kemasan menggunakan warna yang cerah agar 

lebih menarik, (b) konflik dpertajam, (c) karakter pemain diperkuat, (d) visualisasi 

dipertajam dan dikuatkan, (e) ilustrasi musik tradisi dikuatkan. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut.  

1) Pendidik bahasa Indonesia di SMK hendaknya dapat menggunakan 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai media 

pembelajaran cerita pendek di SMK untuk kompetensi memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek karena sinematisasi cerita pendek bermuatan 

budaya lokal mampu membuat peserta didik menjadi aktif, kreatif, dan 

dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

2) Pendidik bahasa Indonesia di SMA hendaknya dapat menggunakan 

sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal sebagai media 

pembelajaran cerita pendek di SMA untuk kompetensi memahami dan 

menginterpretasi cerita pendek. 

3)  Pendidik hendaknya dapat mengarahkan peserta didik untuk mengetahui 

dan memahami khasanah budaya lokal karena sangat berguna untuk 

melestarikan budaya bangsa. 

4)  Penelitian ini masih perlu dilanjutkan guna menyempurnakan kekurangan 

pada media pembelajaran cerita pendek tersebut serta perihal yang 

disebabkan keterbatasan dalam penelitian. 
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Lampiran 14. Tabel Penilaian Pendidik Bahasa dan Sastra Indonesia dan Dosen 

Ahli terhadap Hasil Pengembangan Sinematisasi Cerita Pendek 

Bermuatan Budaya Lokal Sebagai Media Pembelajaran Cerita 

Pendek di SMK 

 

Aspek Indikator Skor Total 

Skor 

Nilai  

1 2 3 4 

Kesesuaian 

kriteria 

pemilihan 

media 

pembelajaran 

Kesesuaian 

dengan tujuan 

pembelajaran 

R.P-1   75  225 75 

R.P-2   75  

R.D-1   75  

Media 

mendukung isi 

pelajaran  

R.P-1   75  275 91,6 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Praktis, luwes, 

dan tidak 

mudah rusak 

R.P-1   75  250 83,3 

R.P-2    100 

R.D-1   75  

Pendidik 

terampil 

menggunakan 

R.P-1   75  275 91,6 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Dapat 

digunakan 

untuk 

kelompok dan 

perorangan 

R.P-1    100 250 83,3 

R.P-2   75  

R.D-1   75  

Mutu Teknis R.P-1   75  250 83,3 

R.P-2    100 

R.D-1   75  

Kesesuaian 

durasi 

R.P-1  50   250 83,3 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Kesesuaian 

media dengan 

taraf berpikir 

peserta didik 

R.P-1    100 300 100 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Kemudahan 

memperoleh 

media 

R.P-1   75  225 75 

R.P-2   75  

R.D-1   75  

Rata-Rata 85,1 

Sampul dan 

Wadah VCD 

Judul 

menggambar-

kan isi cerita 

R.P-1   75  325 81,2 

R.P-2    100 

R.D-1   75  

R.D-2   75  
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Keseimbangan 

warna 

R.P-1   75  325 81,2 

R.P-2    100 

R.D-1   75  

R.D-2   75  

Kombinasi 

gambar 

R.P-1   75  300 75 

R.P-2   75  

R.D-1   75  

R.D-2   75  

Ukuran huruf R.P-1    100 300 75 

R.P-2    100 

R.D-1   75  

R.D-2 25    

Rata-Rata 78,1 

Kejelasan 

Unsur-Unsur 

Cerita 

Pendek 

Berisi 

pendidikan dan 

kebudayaan 

yang menarik 

R.P-1   75  275 91,6 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Kejelasan tema R.P-1   75  225 75 

R.P-2   75  

R.D-1   75  

Kejelasan 

tokoh 

R.P-1   75  225 75 

R.P-2   75  

R.D-1   75  

Kejelasan 

Latar 

R.P-1    100 275 91,6 

R.P-2    100 

R.D-1   75  

Kejelasan alur R.P-1   75  275 91,6 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Kejelasan 

sudut pandang 

R.P-1   75  275 91,6 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Kejelasan gaya 

bahasa 

R.P-1   75  225 75 

R.P-2   75  

R.D-1   75  

Kejelasan 

amanat 

R.P-1    100 300 100 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Rata-Rata 86,4 

Kejelasan 

Struktur 

Cerita 

Pendek 

Kejelasan 

tahapan 

orientasi 

R.P-1   75  250 83,3 

R.P-2   75  

R.D-1    100 

Kejelasan 

tahapan 

komplikasi 

R.P-1   75  225 75 

R.P-2   75  

R.D-1   75  
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Kejelasan 

tahapan 

evaluasi 

R.P-1    100 275 91,6 

R.P-2    100 

R.D-1   75  

Kejelasan 

tahapan 

resolusi 

R.P-1   75  275 91,6 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Kejelasan 

tahapan koda 

R.P-1   75  250 83,3 

R.P-2   75  

R.D-1    100 

Rata-Rata 84,9 

Kesesuaian 

Sinematisasi 

Cerita 

Pendek 

Bermuatan 

Budaya 

Lokal 

dengan 

Pembelajaran 

di Kelas 

Kesesuaian 

musik 

pengiring 

R.P-1   75  250 83,3 

R.P-2    100 

R.D-1   75  

Kesesuaian 

genre 

R.P-1   75  275 91,6 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Kesesuaian 

durasi 

R.P-1   75  275 91,6 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Kesesuaian 

kemasan 

R.P-1    100 300 100 

R.P-2    100 

R.D-1    100 

Rata-Rata 91,6 

Kesesuaian 

Isi dari sisi 

sinemato-

grafi 

Kesesuaian 

tokoh 

R.D-1  25   25 25 

Kesesuaian 

penokohan 

R.D-1   75  75 75 

Kesesuaian 

latar 

R.D-1   75  75 75 

Kesesuaian 

properti 

R.D-1     75 75 

Keseauaian 

sudut 

pengambilan 

gambar 

R.D-1   75  75 75 

Kesesuaian 

peralihan 

gambar dalam 

adegan 

R.D-1   75  75 75 

Kesesuian 

gerak pemain 

dan kamera 

R.D-1   75  75 75 

Kesesuaian 

pencahayaan 

R.D-1   75  75 75 

Kesesuaian R.D-1   75  75 75 
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pewarnaan 

Kesesuaian 

teknik suara 

R.D-1  50   50 50 

Kesesuaian 

volume suara 

R.D-1   75  75 75 

Kesesuaian 

musik 

pengiring 

R.D-1   75  75 75 

Kesesuaian 

volume musik 

R.D-1   75  75 75 

Rata-Rata 69,2 

Kegunaan 

Sinematisasi 

Cerita 

Pendek 

Bermuatan 

Budaya 

Lokal 

Dapat 

digunakan 

sebagai media 

pembelajaran 

kompetensi 

memahami dan 

menginter-

pretasi cerita 

pendek 

R.D-1    100 100 100 

Berpotensi 

untuk 

digunakan 

sebagai media 

pembelajaran 

cerita pendek 

selain 

kompetensi 

memahami dan 

menginter-

pretasi cerita 

pendek 

R.D-1   75  75 75 

Berpotensi 

untuk 

digunakan 

sebagai media 

pembelajaran 

film 

R.D-1   75  75 75 

Berpotensi 

untuk 

digunakan 

sebagai media 

pembelajaran 

drama 

R.D-1  50   50 50 

berpotensi 

untuk 

R.D-1  50   50 50 
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digunakan 

sebagai media 

pembelajaran 

puisi 

berpotensi 

untuk 

digunakan 

sebagai media 

pembelajaran 

novel 

R.D-1  50   50 50 

berpotensi 

untuk 

digunakan 

sebagai media 

pembelajaran 

selain 

pembelajaran 

sastra 

R.D-1  50   50 50 

Rata-Rata 64,2 

 

Keterangan 

R.P: Responden Pendidik 

R.D: Responden Dosen 
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Lampiran 15. Hasil Penilaian Rata-Rata 

NO ASPEK NILAI 

TOTAL 

NILAI 

RATA-

RATA 

1 Kesesuaian kriteria pemilihan media 

pembelajaran 

766,4 85,1 

2 Sampul dan Wadah VCD 312,4 78,1 

3 Kejelasan Unsur-Unsur Cerita Pendek 691,4 86,4 

4 Kejelasan Struktur Cerita Pendek 424,8 84,9 

5 Kesesuaian Sinematisasi Cerita Pendek 

Bermuatan Budaya Lokal dengan 

Pembelajaran di Kelas 

366,5 91,6 

6 Kesesuaian Isi dari sisi sinematografi 900 69,2 

7 Kegunaan sinematisasi cerita pendek 

bermuatan budaya lokal 

450 64,2 

JUMLAH 3911,5 559,5 

RATA-RATA 558,7 79,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

 

 

Lampiran 16. Deskripsi Penilaian Prototipe Sinematisasi Cerita Pendek bermuatan 

Budaya Lokal sebagai Media Pembelajaran Cerita Pendek di SMK 

 

Deskripsi penilaian prototipe sinematisasi cerita pendek bermuatan budaya lokal 

sebagai media pembelajaran cerita pendek di SMK dengan rentang skor 1 s.d. 4 

adalah sebagai berikut. 

Keterangan: 

Nilai setiap skor dikalikan dengan 25 untuk mendapatkan nilai maksimal. 

Kategori Rentang Skor Nilai 

Kurang 1 25 

Cukup 2 50 

Baik 3 75 

Sangat Baik 4 100 

 

Skor tertinggi  : 4 

Skor terendah  : 1 

Interval skor  : 100-25=75 

Rentang skor  :      interval 

     Skor tertinggi 

             75 

          =18,75  

              4 

 

Kategori Rentang Skor 

Sangat Baik 85-104 

Baik 65-84 

Cukup 45-64 

Kurang 25-44 
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Lampiran 17. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 18. Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi 
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