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SARI 

Anisah, Tuti. 2015. “Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Berdasarkan 

Pengalaman Pribadi Dengan Teknik Latihan Terbimbing Berbantuan Media 

Foto Pribadi Siswa Kelas X-4 SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas 

Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Mukh 

Doyin, M.Si,  Pembimbing II: Suseno, S.Pd., M.A. 

Kata kunci : keterampilan menulis cerpen, teknik latihan terbimbing, media 

foto pribadi. 

Keterampilan menulis cerpen siswa kelas X-4 SMA N 1 Cepiring Kabupaten 

Kendal tergolong masih rendah. Hal tersebut terbukti pada hasil tes awal atau 

prasiklus dengan nilai rata-rata 52 dan belum mencapai batas minimal ketuntasan 

yang telah ditentukan sekolah yaitu sebesar 75, termasuk dalam kategori kurang. 

Hasil prasiklus ini didukung dengan hasil wawancara dan observasi kelas. 

Pembelajaran yang belum berhasil juga dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa dalam 

menulis cerpen secara tertulis, khususnya dalam menentukan tema dan alur serta 

kurang sesuainya teknik yang digunakan dalam pembelajaran, pemanfaatan media 

yang kurang maksimal, dan siswa yang kurang tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen. peningkatan keterampilan menulis cerita pendek perlu 

ditingkatkan dengan teknik dan media pembelajaran yang tepat, dalam hal ini guru 

sebagai fasilitator berperan penting dalam pemilihan teknik dan media pembelajaran 

yang sesuai dengan pembelajaran menulis cerita pendek. Penggunaan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi dapat meningkatkan keterampilan menulis 

cerpen. 

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembelajaran, peningkatan 

keterampilan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi, dan perubahan perilaku siswa setelah 

dilakukan pembelajaran menggunakan teknik latihan terbimbing berbantuan media 

foto pribadi pada siswa kelas X-4 SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal? Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pembelajara, 

mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis cerpen, dan mendeskripsikan 

perubahan perilaku siswa menggunakan teknik latihan terbimbing berbantuan media 

foto pribadi pada siswa kelas X-4 SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus. 

Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan, masing-masing pertemuan terdapat tiga tahap 

yaitu tahap perencanaan, tindakan dan observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 

adalah keterampilan menulis cerita pendek dengan teknik latihan terbimbing pada 
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siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring dengan jumlah 31 siswa. Teknik 

pengambilan data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa menulis 

cerita pendek, sedangkan nontes berupa observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi foto. Analisis data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.Pada 

proses pembelajaran keterampilan menulis cerpen, guru juga melakukan perbaikan 

dari siklus ke siklus untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran. 

Hasil penelitian ini adalah proses pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X-

4 SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal menggunakan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi tercipta situasi pembelajaran yang efektif, kondusif, 

dan intensif. Proses pembelajaran mengalami perubahaan ke arah yang lebih baik. 

Siswa menjadi lebih percaya diri dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

menulis cerpen. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata 

dari siklus I sebesar 68,54 termasuk dalam kategori cukup baik dan mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 80,60 termasuk dalam kategori baik. Dari 

pencapaian nilai dari siklus I ke siklus II diperoleh peningkatan sebesar 12,06. 

Perubahan perilaku siswa dari siklus I ke siklus II mengalami perubahan ke arah 

positif. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil nontes pada siklus I dan siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa keterampilan menulis cerita 

pendek menggunakan menggunakan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi pada siswa kelas X-4 SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal telah 

dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan keterampilan menulis cerita 

pendek pada siswa kelas X-4 SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal dan mengubah 

perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Untuk itu, saran kepada guru bahasa dan 

sastra Indonesia agar menggunakan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi dalam pembelajaran menulis cerita pendek karena terbukti meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis cerita pendek. Selain itu,bagi peneliti lain 

hendaknya melakukan penelitian lanjutan terkait keterampilan menulis cerita pendek 

dengan model, metode, teknik atau media pembelajaran lain yang lebih kreatif dan 

inovatif sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diberlakukannya kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) oleh 

pemerintah, setelah perubahan kurikulum 2013 dinyatakan tidak berlaku 

(Permendikbud RI Nomor 61 Tahun 2014:6) merupakan penegasan pemerintah 

demi kebaikan semua elemen dalam ekosistem pendidikan terutama siswa.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini menghendaki (1) siswa 

dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan 

minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan 

dan hasil intelektual bangsa sendiri; (2) guru dapat memusatkan perhatian kepada 

pengembangan kompetensi bahasa siswa dengan menyediakan berbagai kegiatan 

berbahasa dan sumber belajar; (3) guru lebih mandiri dan leluasa dalam 

menentukan bahan ajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi 

lingkungan sekolah dan siswanya; (4) orang tua dan masyarakat dapat secara aktif 

terlibat dalam pelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan di sekolah; (5) 

sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastraan 

sesuai dengan keadaan siswa dan sumber 

belajar yang tersedia; (6) daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar 
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kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan 

tetap memperhatikan kepentingan nasional (Depdiknas, 2005:1) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memiliki dua tujuan yaitu 

tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan umum KTSP adalah 

menciptakan kemandirian guru melalui pergantian sistem penyusunan kurikulum. 

Tujuan KTSP secara khusus yaitu meningkatkan mutu pendidikan, 

pengembangan kurikulum secara bersama-sama, dan meningkatkan kompetensi 

yang sehat antar satuan pendidikan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tentu 

akan menemukan berbagai tantangan yang memerlukan pengerahan daya pikir 

dan pencarian solusi yang terbaik, termasuk juga dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia aspek 

bersastra SMA kelas X untuk sub aspek menulis menyebutkan bahwa siswa harus 

mampu mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain ke dalam cerpen 

(Depdiknas, 2005:4). Untuk mencapai standar kompetensi tersebut proses 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bukan sekadar pengajaran mengenai 

teori-teori sastra. Di samping memperoleh pengetahuan tentang teori-teorinya 

siswa pun dituntut untuk dapat mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, dan 

perasaannya melalui sebuah karya sastra yang berupa menulis cerita pendek. 

Menurut Kosasih (2012:2) menyatakan bahwa menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang sangat penting dipelajari karena dapat membekali 

kecakapan hidup siapapun yang bisa menguasainya. Keterampilan menulis juga 
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menempati urutan terakhir dalam proses perkembangan kehidupan seseorang. 

Mula-mula sejak kecil, seseorang belajar menyimak kemudian disusul dengan 

berbicara. Baru pada waktu sekolah, seseorang belajar membaca dan menulis. 

Selain itu, keterampilan menyimak dan berbicara merupakan keterampilan 

berbahasa lisan yang bersifat alamiah. Sedangkan keterampilan membaca dan 

menulis diperoleh seseorang secara sengaja melalui pembelajaran.  

Keterampilan menulis juga memegang peranan yang penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Buku, berita, cerita, pengumuman, dan laporan adalah contoh bentuk 

dan produk bahasa tulis yang akrab dalam kehidupan. Keterampilan menulis juga 

merupakan syarat untuk berkecimpung dalam berbagai macam bidang kegiatan. 

Hal ini mengandung pengertian bahwa keterampilan menulis memiliki peran yang 

sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) jenjang SMA/MA maka terdapat pembelajaran menulis yang 

termuat pada kompetensi dasar 16.1 yaitu menulis karangan berdasarkan  

kehidupan diri sendiri dalam   cerpen (pelaku, peristiwa, latar). Hal itu menuntut 

siswa agar menguasai keterampilan tersebut termasuk juga keterampilan menulis 

cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadinya. 

Keterampilan menulis cerpen bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan melalui 

uraian atau penjelasan semata-mata. Siswa tidak akan memperoleh keterampilan 

menulis hanya dengan duduk, mendengarkan penjelasan guru, dan mencatat 

penjelasan guru. Keterampilan menulis cerpen dapat ditingkatkan  dengan 
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melakukan kegiatan menulis cerpen secara terus-menerus sehingga akan 

mempengaruhi hasil dan prestasi siswa dalam menulis cerpen.  

Berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi siswa Kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring 

Kabupaten Kendal tergolong masih rendah. Hal tersebut terbukti pada hasil nilai 

pretest yang telah dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 27 Februari 2015. Hasil 

keterampilan menulis cerita pendek siswa pada tahap prasiklus dengan nilai rata-

rata 52 dan belum mencapai nilai KKM yaitu 75. Nilai rata-rata 52 ini termasuk 

dalam kategori kurang. Berdasarkan tahap prasiklus tersebut diketahui bahwa dari 

31 siswa, siswa yang mencapai kategori baik yaitu nilai antara 74-84 sebanyak 

dua siswa atau 7 %. Siswa yang berhasil memperoleh nilai berkategori cukup, 

yaitu nilai antara 63-73 sebanyak lima siswa atau 16 %. Siswa yang memperoleh 

nilai kategori kurang yaitu nilai antara 51-62 sebanyak sembilan siswa atau 29 %. 

Siswa yang memperoleh nilai kategori sangat kurang yaitu nilai antara 0-50 

sebanyak 15 siswa atau 48 %. Siswa berkategori baik yang dinyatakan lulus 

hanya berjumlah dua dan yang lainnya yaitu 29 siswa dinyatakan remidial. Secara 

keseluruhan siswa yang mencapai nilai di atas KKM berjumlah dua sedangkan 

yang dinyatakan remidial mencapai 29 siswa, sehingga persentase ketuntasannya 

masih mencapai 6,45 %. Kebanyakan dari siswa kelas X-4 masih kurang paham 

mengenai pemahaman cerita pendek (cerpen), terutama dalam keterampilan 

menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Kebanyakan mereka 
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menarasikan pengalaman mereka, malah lebih condong ke menulis catatan 

harian/diary pribadi. 

Hasil nilai pretest tersebut di dukung dengan hasil wawancara dengan guru 

mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas tersebut, diperoleh informasi bahwa 

siswa masih merasa kesulitan dalam menulis cerita pendek. Siswa malas jika ada 

tugas menulis, kurang menggali ide, dan terkadang siswa lupa dengan 

pengalaman pribadinya kalau tidak ada pancingan dari guru. Kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan juga masih memiliki banyak kekurangan, 

baik penggunaan teknik pembelajaran yang kurang variatif maupun penggunaan 

media pembelajaran yang belum optimal. Teknik dan media merupakan 

komponen penting untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. 

Hasil wawancara tersebut dikuatkan dengan observasi pembelajaran di kelas 

yang dilaksanakan Sabtu, 24 Februari 2015, ditemukan bahwa penyampaian 

materi oleh guru masih dominan menggunakan metode ceramah. Hal tersebut 

membuat keikutsertaan siswa dalam pembelajaran menjadi rendah sehingga 

mereka bersikap pasif dan merasa jenuh. Teknik pembelajaran yang diterapkan 

juga kurang variatif dan masih bersifat individu. Siswa diminta untuk 

mengerjakan tugas individu kemudian maju untuk menuliskan hasil pekerjaannya. 

Pengoptimalan teknik pembelajaran secara berkelompok masih kurang. Instruksi 

guru bahwa tugas boleh dikerjakan di rumah juga mempengaruhi kinerja siswa. 

Tingkat penundaan tugas dan rasa kemalasan mereka meningkat. Selain hal 

tersebut, peneliti menemukan permasalahan lain yakni sebagian siswa mengikuti 
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pembelajaran secara aktif, sementara sebagian yang lain pasif. Siswa enggan 

memperhatikan karena minat siswa untuk belajar masih kurang. Hal tersebut 

dapat dilihat ketika guru menyampaikan materi pembelajaran, masih terdapat 

siswa yang bermain-main dan bercanda sendiri. Hal tersebut terjadi karena siswa 

kurang motivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

 

Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

yang telah dilaksanakan ternyata masih perlu untuk ditingkatkan. Pengondisian 

guru yang masih lemah terhadap kegiatan pembelajaran juga menjadi faktor yang 

perlu diperhatikan. Hal tersebut berakibat  pada pembelajaran yang kurang 

kondusif, siswa kurang tertib, ramai, gaduh, dan bercanda dengan temannya pada 

saat guru menjelaskan materi, menjelaskan tugas, dan pada saat temannya 

mengemukakan pendapat. 

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran menulis cerita pendek 

belum berhasil dicapai oleh siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring Kabupaten 

Kendal. Kondisi demikian dapat dilihat dari hasil nilai pretest atau prasiklus, hasil 

wawancara, dan hasil observasi pembelajaran yang menunjukkan bahwa sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan siswa tergolong masih rendah. Pembelajaran yang 

belum berhasil juga dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa dalam menulis cerita 

pendek secara tertulis. Cerita pendek yang dihasilkan siswa masih banyak 

menarasikan pengalaman mereka, malah lebih condong ke menulis catatan 

harian/diary pribadi. Selain itu, sebagian besar hasil pekerjaan mereka masih 
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terdapat banyak kekurangan, seperti penggalian ide yang kurang mendalam dan 

imajinatif, judul cerita pendek yang kurang menarik, struktur cerpen kurang 

terorganisasi, diksi yang kurang tepat, kesalahan tata bahasa baik penulisan huruf 

kapital maupun penggunaan tanda baca serta kerapian tulisan.  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka berbagai upaya perbaikan harus dilakukan 

oleh guru dalam pembelajaran menulis cerita pendek siswa Kelas X-4 SMA 

Negeri 1 Cepiring Kabupaten Kendal. Di samping menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran, guru juga harus memiliki kreativitas dan mampu menggunakan 

teknik serta media pembelajaran yang tepat. Salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan guru adalah dengan menggunakan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi siswa.  

Teknik latihan terbimbing dalam pembelajaran menulis cerita pendek pada 

prinsipnya merupakan proses siswa di dalam menulis cerita pendek dengan 

bimbingan guru. Karena dalam pembelajaran apabila mendapat suatu bimbingan 

dari yang ahli maka hasil pembelajaran dapat mencapai hasil yang maksimal. 

Harapan peneliti dengan teknik latihan terbimbing tersebut dapat mempermudah 

siswa dalam menulis cerita pendek, karena siswa dilatih  sekaligus dibimbing, 

sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan, efektif, dan efisien. 

Selain memilih dan menggunakan teknik pembelajaran yang tepat, media 

pembelajaran yang sesuai juga sangat penting diperhatikan. Media pembelajaran 

merupakan wahana informasi yang bertujuan terjadinya proses belajar pada diri 

siswa sehingga akan terjadi perubahan perilaku, baik berupa kognitif 
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(pengetahuan), afektif (sikap), maupun psikomotor (keterampilan). Selain itu, 

media pembelajaran memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk 

mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif. Hasil belajar siswa dengan 

menggunakan media diharapkan bertahan sehingga kualitas belajarnya baik dan 

mendapatkan nilai yang maksimal. Media pembelajaran bukan sebagai alat bantu 

semata, melainkan harus bisa memberikan kontribusi yang berarti. Melalui media 

pembelajaran, materi yang disampaikan guru akan lebih jelas. Adapun media 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah media foto pribadi siswa.  

Peneliti menggabungkan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi. 

Gambar atau foto adalah media pembelajaran yang sering digunakan. Media ini 

merupakan bahasa yang umum, dapat dimengerti, dan dinikmati oleh semua 

orang dimana-mana. Gambar atau foto berfungsi untuk menyampaikan pesan 

melalui gambar yang menyangkut indera penglihatan. Pesan yang disampaikan 

atau dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol 

tersebut perlu dipahami dengan benar agar proses penyampaian pesan dapat 

berhasil dan efisien. Selain itu, media foto membantu para siswa dan dapat 

membangkitkan minatnya pada pembelajaran. Membantu mereka dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa dan pernyataan kreatif dalam penulisan. 

Media foto, khususnya foto pribadi mempunyai tujuan untuk menarik perhatian, 

memperjelas materi, mengilustrasikan fakta atau informasi yang mungkin akan 

cepat jika diilustrasikan dengan gambar atau foto. Gambar atau foto adalah media 

yang paling umum dipakai. Foto merupakan bahasa yang umum, yang dapat 
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dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, pepatah Cina yang 

mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada seribu kata 

(Sadiman,dkk 2009:29). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat 

disimpulkan, bahwa media foto merupakan media yang mudah dimengerti oleh 

semua orang dan media yang sangat sederhana. 

Hal diatas melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Cerita Pendek Berdasarkan Pengalaman 

Pribadi dengan Teknik Latihan Terbimbing dan Media Foto Pribadi Siswa Kelas 

X-4 SMA N 1 Cepiring “. Keterkaitan teknik dan media foto pribadi ini sangat 

membantu siswa dalam peningkatan keterampilan menulis cerita pendek 

berdasarkan pengalaman pribadi. Ketika siswa menggali ide atau mencari 

gagasan-gagasan baru dengan media foto pribadi mengalami kesulitan, maka 

siswa akan dibimbing guru dengan teknik latihan terbimbing ini. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

yang menyebabkan nilai menulis cerita pendek siswa rendah. Beberapa masalah 

tersebut mencakup faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan 

faktor yang terdapat pada diri siswa sedangkan faktor eksternal merupakan faktor 

yang terdapat diluar siswa, dapat bersumber dari guru, maupun situasi, kondisi, 

dan lingkungan pembelajaran.  
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Faktor internal yang dihadapi oleh siswa adalah minat mereka terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia yang masih rendah. Hal tersebut karena anggapan 

bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu membosankan. Selain itu, siswa malas 

kalau disuruh menulis. Kebanyakan dari mereka kurang menggali ide dan lebih 

condong menarasikan cerita. Sikap spiritual dan sikap sosial siswa yang 

mencakup sikap tanggung jawab, responsif, peduli, dan santun yang masih rendah 

juga menjadi faktor internal yang perlu diperhatikan. 

Faktor eksternal yang dihadapi oleh siswa antara lain penerapan teknik dan 

metode pembelajaran oleh guru kurang variatif serta belum mengoptimalkan 

pembelajaran secara kooperatif. Selain itu, teknik pembelajarannya pun masih 

dominan pada metode ceramah dan penugasan di rumah, belum menggunakan 

teknik yang bervariatif dan penugasan secara langsung. Media yang digunakan 

oleh guru juga masih minim dan terbatas serta contoh cerita pendek dalam buku 

siswa kurang berkualitas. Selain itu, waktu pembelajaran yang terletak pada jam 

terakhir juga mempengaruhi psikologi siswa.  

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, salah satu cara yang dapat 

ditempuh oleh guru adalah menerapkan pembelajaran menulis cerita pendek 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan Teknik Latihan Terbimbing dan Media 

Foto Pribadi. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, masalah yang muncul 

pada pembelajaran menulis cerita pendek cukup kompleks sehingga perlu untuk 

dibatasi. Pembatasan tersebut bertujuan agar penelitian lebih fokus dan tidak 

terlalu luas sehingga pembahasan akan lebih tuntas.  

Dari berbagai permasalahan yang mempengaruhi rendahnya keterampilan 

menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi siswa kelas X-4 SMA 

Negeri 1 Cepiring, pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada 

upaya peningkatan keterampilan menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. bagaimanakah proses pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media foto 

pribadi siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring Kabupaten Kendal ? 

2. bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis cerita pendek 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi pada siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring 

Kabupaten Kendal ? 
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3. bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 

Cepiring Kabupaten Kendal dalam proses pembelajaran menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai  adalah: 

1. mendeskripsikan proses pembelajaran menulis cerita pendek 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring Kabupaten 

Kendal 

2. mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis cerita pendek 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi pada siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring 

Kabupaten Kendal 

3. mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 

Cepiring Kabupaten Kendal dalam proses pembelajaran menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis dan 

praktis: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada pengembangan 

pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, dapat menambah 

khazanah telaah dalam bidang teknik pembelajaran menulis pada 

umumnya dan menggunakan media foto pribadi dalam kegiatan menulis 

cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi untuk memperbaiki mutu 

pendidikan dan meningkatkan interaksi belajar pada khususnya.  

2. Secara praktis 

Secara praktis penelitian tindakan kelas ini, diharapakan dapat 

memberi manfaat terhadap guru, siswa, dan penulis. 

a. Manfaat bagi guru  

Manfaat bagi guru yaitu menambah wawasan guru dalam 

memberi motivasi siswa, meningkatkan rasa tanggung jawab yang 

tinggi terhadap mutu pendidikan dengan mengoptimalkan 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, meningkatkan kreativitas 

dan inovasi dalam menggunakan teknik pembelajaran yang tepat 

dan sesuai dengan pencapaian kompetensi yang diharapkan, sebagai 

bahan pertimbangan dan masukan dalam memilih teknik dan media 

pembelajaran yang tepat 
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b. Manfaat bagi siswa  

Manfaat bagi siswa yakni meningkatkan motivasi, minat, dan 

gairah dalam mengikuti pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 

menambah pengalaman belajar siswa yang berharga, melatih siswa 

dalam menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi, dan 

meningkatkan rasa cinta lingkungan pada siswa 

c. Manfaat bagi penulis  

Manfaat bagi penulis yakni menambah wawasan tentang 

penelitian tindakan Kelas (PTK), menambah wawasan dalam 

menulis laporan penelitian, menambah wawasan tentang 

pembelajaran menulis cerita pendek 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1  Kajian Pustaka  

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita 

pendek pada siswa telah banyak dilakukan. Hal ini terbukti banyak penelitian yang 

dilakukan oleh pakar bahasa atau mahasiswa. Dalam dunia pendidikan akan menuntut 

adanya penelitian guna meningkatkan kualitas pendidikan, oleh karena itu dengan 

adanya penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengatasi 

masalah yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran. Dengan adanya penelitian ini, 

siswa akan mudah dalam memecahkan masalahnya. 

Peninjauan terhadap penelitian lain sangatlah dibutuhkan karena dapat 

digunakan untuk mengetahui relevansi penelitian yang telah dilakukan dengan yang 

akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 

topik ini yaitu  penelitian tentang peningkatan keterampilan menulis cerita pendek 

yang dijadikan sebagai kajian pustaka dalam penelitian. Penelitian tersebut dilakukan 

oleh Savvidou (2004), Setyorini (2007), Saputri (2009),  Subekti (2010), dan Wibowo 

(2012). 

Savvidou (2004) dalam penelitian berjudul  Short Stories in Teaching Foreign 

Language Skills menunjukkan bahwa menulis cerpen dapat mendorong siswa untuk 

berbuat kreatif dalam berimajinasi. Savvidou berpendapat bahwa siswa dapat menulis 

cerita pendek yang diceritakan dari satu sudut pandang. Setelah itu, mereka dapat 
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menceritakan cerita dari karakter yang berbeda pandangan atau menulis ulang dari 

pandangan mereka sendiri. Kegiatan ini tidak hanya mengintegrasikan menulis 

dengan keterampilan produktif, tetapi juga memungkinkan siswa untuk menyadari 

betapa pentingnya pengalaman mereka sendiri, budaya dan nilai-nilai mempengaruhi 

pandangan mereka.  

Penelitian yang dilakukan oleh Savvidou mempunyai persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaanya terletak pada masalah yang dikaji, 

yaitu menulis cerita pendek. Perbedaannya peneliti dalam penelitiannya yaitu dengan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi.  

Setyorini (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerita Pendek Berdasarkan Catatan Harian dengan Latihan 

Terbimbing Siswa Kelas X-1 SMA Negeri 1 Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2007/2008” 

mengkaji teknik yang akan digunakan dalam meningkatkan keterampilan menulis 

cerpen berdasarkan catatan harian dengan latihan terbimbing. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek. Hasil yang 

dicapai terbukti dari hasil siklus I dan siklus II. Peningkatan menulis cerita pendek 

dari siklus I dan siklus II mengalami peningkatan sebesar 13,8 atau sebesar 24%, 

dengan nilai rata-rata klasikal pada siklus I sebesar 62 dan nilai rata-rata klasikal pada 

siklus II sebesar 75,88. Perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik 

latihan terbimbing mengalami perubahan positif. Perubahan ini dibuktikan dengan 

hasil data non tes yang berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Perubahan yang terjadi dari hasil nontes masih tampak tingkah laku negatif, siswa 
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belum terlihat begitu aktif saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, siswa juga juga 

masih kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek. Namun, 

pada siklus II perubahan sikap siswa bertambah lebih positif. Siswa sudah tertarik 

lebih aktif dan siswa juga lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Peneliti itu 

menggunakan teknik latihan terbimbing yang menunjukkan ada peningkatan pada 

keterampilan menulis cerita pendek berdasarkan catatan harian pada siswa kelas X-1 

SMA Negeri 1 Jekulo Kudus. 

Penelitian Setyorini (2007) mempunyai persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya terletak pada keterampilan yang ditingkatkan, teknik 

pembelajaran, desain penelitian, instrument yang digunakan, dan analisis data. 

Keterampilan yang ditingkatkan yaitu keterampilan menulis cerita pendek, teknik 

pembelajaran yaitu menggunakan teknik latihan terbimbing, desain penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan kelas, instrument yang digunakan berupa 

instrument tes dan nontes, sedangkan analisis data dengan kualitatif dan kuantitatif. 

Sedangkan perbedaan penelitian Setyorini (2007) dengan penelitian ini terletak pada 

media yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek yaitu 

dengan media foto pribadi, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan media. 

Saputri (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Cerita Pendek Menggunakan Teknik Membuat Kerangka Tulisan dengan 

Media Lirik Lagu Siswa Kelas X-B SMA N 1 Godong Tehun Pelajaran 2008/2009”, 

menyimpulkan bahwa melalui teknik membuat kerangka tulisan dengan media lirik 

lagu siswa kelas X-B SMA N 1 Godong mengalami peningkatan sebesar 20,24%. 
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Nilai rata-rata kelas pada tahap prasiklus sebesar 64,2 dan mengalami peningkatan 

sebesar 7,7% menjadi 69,5 pada siklus I. Kemudian pada tindakan siklus II, nilai rata-

rata kelas meningkat sebesar 11,62% menjadi 77,58. Setelah digunakan teknik 

membuat kerangka tulisan dengan media lirik lagu, terjadi perubahan perilaku belajar 

siswa ke arah positif. Siswa yang sebelumnya merasa malas dan kurang aktif, pada 

siklus II semakin aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Perubahan-

perubahan perilaku siswa dapat dibuktikan dari hasil data nontes yang berupa 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumenatasi. 

Persamaan penelitian Saputri (2009) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek, selain itu persamaan yang lainnya 

adalah desain penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian tindakan kelas. 

Sedangkan perbedaan penelitian Saputri (2009) dengan penelitian ini adalah 

penelitian Saputri menggunakan teknik membuat kerangka tulisan dengan media lirik 

lagu sedangkan penelitian ini mengunakan teknik latihan terbimbing dan media foto 

pribadi.   

Subekti (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Cerita Pendek dengan Teknik Lirik Lagu sebagai Kata Kunci melalui Media 

Video Klip dan Teknik Pemodelan Siswa Kelas X-A SMA N 1 Banyumas” 

Penelitian ini mengkaji teknik yang akan digunakan dalam meningkatkan 

pembelajaran menulis cerita pendek dengan menggunakan teknik lirik lagu sebagai 

kata kunci melalui media video klip dan teknik pemodelan. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek. Hasil penelitian menunjujkkan 
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bahwa setelah menggunakan teknik lirik lagu sebagai kata kunci melalui media video 

klipdan teknik pemodelan, keterampilan menulis cerita pendek siswa meningkat dari 

nilai rata-rata siswa pada kondisi awal 65, pada siklus I menjadi 67,57 atau meningkat 

3,95%, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa naik menjadi 79,84. Maka jika 

dibandingkan dari data awal, siklus II meningkat sebanyak 22,83% dan dari siklus I 

meningkat sebanyak 18,19%. Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan 

keberhasilan pembelajaran menulis cerita pendek dengan teknik lirik lagu sebagai 

kata kunci melalui media video klip dan teknik pemodelan. Perubahan perilaku siswa 

kelas X-ASMA N 1 Banyumas mengalami peningkatan ke arah positif setelah 

dilaksanakannya pembelajaran menulis cerita pendek dengan teknik lirik lagu sebagai 

kata kunci melalui media video klip dan teknik pemodelan. Hal tersebut dapat 

diketahui dari hasil nontes pada siklus I dan siklus II. Siswa yang pada siklus I 

cenderung pasif, bermalas-malasan, tidak percaya diri, malu, suka mengganggu 

teman, dan berbincang-bincang dengan teman sebangkunya, pada siklus II berubah 

menjadi aktif, tidak mengganggu teman, dan bersemangat dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

Persamaan penelitian Subekti (2010) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek, selain itu persamaan yang lainnya 

adalah desain penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian tindakan kelas. 

Sedangkan perbedaan penelitian Subekti (2010) dengan penelitian ini adalah 

penelitian Subekti (2010) dengan teknik lirik lagu sebagai kata kunci melalui media 
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video klip dan teknik pemodelan sedangkan penelitian ini mengunakan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi.  

Wibowo (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerita Pendek Berdasarkan Kisah Nyata dengan Metode 

Latihan Terbimbing Siswa kelas IX-A SMP Negeri 8 Magelang Tahun 2012” 

Penelitian ini mengkaji metode yang akan digunakan dalam meningkatkan 

pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan kisah nyata melalui metode latihan 

terbimbing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita 

pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerita pendek 

berdasarkan kisah nyata siswa kelas IX-A setelah menggunakan metode latihan 

terbimbing meningkat dari nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 65,60. 

Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa naik menjadi 82,33. Maka jika 

dibandingkan dari data siklus I dan siklus II meningkat sebanyak 25,51%. 

Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan keberhasilan pembelajaran menulis cerita 

pendek berdasarkan kisah nyata melalui metode latihan terbimbing siswa kelas IX-A 

SMP N 8 Magelang. Perubahan perilaku siswa kelas IX-A SMP N 8 Magelang 

mengalami peningkatan ke arah positif setelah mengikuti pembelajaran menulis cerita 

pendek berdasarkan kisah nyata melalui metode latihan terbimbing. Hal tersebut 

dapat diketahui dari hasil nontes pada siklus I dan siklus II. Siswa yang pada siklus I 

cenderung pasif, bermalas-malasan, tidak percaya diri, malu, suka mengganggu 

teman, dan berbincang-bincang dengan teman sebangkunya, pada siklus II berubah 
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menjadi aktif, tidak mengganggu teman, dan bersemangat dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

Persamaan penelitian Kustup (2012) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek, selain itu persamaan yang lainnya 

adalah desain penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian tindakan kelas. 

Penelitian Wibowo dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. 

Perbedaan penelitian Wibowo(2012) dengan penelitian ini adalah penelitian Wibowo 

(2012) menggunakan metode latihan terbimbing tanpa menggunakan media 

sedangkan penelitian ini mengunakan teknik latihan terbimbing dan media foto 

pribadi.  

Berdasarkan hasil penelitian menulis cerita pendek yang telah dilakukan 

peneliti terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian menulis cerita pendek telah 

banyak dilakukan menggunakan pendekatan, metode, teknik, dan media yang berbeda 

dan hasil penelitian menunjukkan peningkatan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa 

penelitian keterampilan menulis cerita pendek sangat menarik untuk dilakukan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang keterampilan menulis cerita pendek pada siswa. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi. Penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, karena pada dasarnya setiap penelitian tidaklah sempurna, masing-

masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Penelitian ini melengkapi teknik dan 

media yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. 
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2.2  Landasan Teori 

Dalam landasan teoretis ini, peneliti akan menguaraikan teori-teori yang telah 

dikemukakan oleh para ahli bahasa dan sastra Indonesia dari berbagai sumber 

penelitian yang mendukung. Teori-teori tersebut meliputi: (1) hakikat cerpen; (2) 

hakikat menulis kreatif cerpen; (3) teknik latihan terbimbing; (4) media 

pembelajaran; (5) pembelajaran menulis cerita pendek dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi. 

2.2.1 Hakikat Cerita Pendek 

 Teori-teori yang ada pada hakikat cerita pendek (cerpen) mencakupi 

pengertian cerpen dan unsur pembangun cerita pendek. Teori ini akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

2.2.1.1 Pengertian Cerita Pendek 

Seorang sastrawan kenamaan Amerika bernama Edgar Allan Poe (dalam 

Nurgiyantoro 2002:10) mengatakan bahwa cerita pendek adalah sebuah cerita yang 

dibaca sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam, suatu hal 

yang kiranya tak mungkin dilakukan untuk sebuah novel. Pendapat lain menurut 

Kosasih (2012:34), cerita pendek (cerpen) merupakan cerita yang menurut wujud 

fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. 

Namun, pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 

sepuluh menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500-5.000 kata. Oleh karena 

itu, cerita pendek sering didefinisikan sebagai cerita yang dapat dibaca dalam sekali 

duduk. 
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Cerita pendek hanya mengisahkan satu peristiwa (konflik tunggal), tetapi 

menyelesaikan semua tema dan persoalan secara tuntas dan utuh. Awal cerita 

(opening) ditulis secara menarik dan mudah diingat oleh pembacanya. Kemudian, 

pada bagian akhir cerita (ending) ditutup dengan suatu kejutan (surprise). 

(http://dewisri66.blogspot.com/2009/03/cerpen.html) 

Jenis karya sastra cerita pendek ini sekarang lebih dikenal umum dengan 

singkatan cerpen. Predikat “pendek” pada cerita pendek bukan ditentukan oleh 

banyaknya halaman untuk mewujudkan cerita tersebut atau sedikitnya tokoh yang 

terdapat dalam cerita itu, melainkan lebih disebabkan oleh ruang lingkup 

permasalahan yang ingin disampaikan oleh bentuk karya sastra tersebut. Jadi, sebuah 

cerita pendek, jika ruang lingkup permasalahan yang diungkapkannya tidak 

memenuhi persyaratan yang dituntut oleh cerita pendek. Dengan bentuknya yang 

pendek pengarang akan membatasi pengungkapan kehidupan tokoh. Cerita pendek 

menyuguhkan sebagian kecil dari kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian 

pengarang. Cerita pendek hanya memusatkan perhatian pada tokoh utama dan 

permasalahannya yang paling menonjol yang menjadi pokok cerita (Suharianto 

2005:28). 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa cerita pendek adalah 

karya sastra yang berbentuk prosa fiksi (rekaan) yang menceritakan salah satu 

peristiwa (konflik) dari kehidupan luas pelakunya (tokoh) dan penceritaan yang 

ringkas tidak ditentukan dari banyak sedikitnya kalimat atau bukan pada panjang 

pendeknya halaman yang digunakan.    

http://dewisri66.blogspot.com/2009/03/cerpen.html
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2.2.1.2 Unsur Pembangun Cerita Pendek 

Sebuah cerita pendek atau novel mempunyai unsur-unsur yang saling 

mengikat, membentuk kebersamaan dalam penyajiannya. Unsur-unsur tersebut dibagi 

menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur 

yang membangun karya sastra itu sendiri, di antaranya adalah tema, alur/plot, tokoh 

dan penokohan, latar/setting, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanant. Unsur 

ekstrinsik adalah unusr-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak 

langsung unsur tersebut mempengaruhi karya sastra. 

Suharianto (2005:28) mengatakan bahwa unsur-unsur intrinsik cerita pendek 

itu terdiri atas tema, alur/plot, penokohan, latar, tegangan atau padahan, suasana, 

pusat pengisahan atau point of view, dan gaya bahasa. Berbeda dengan pendapat 

Baribin (1985:52) berpendapat bahwa unsur pembangun fiksi itu terdiri atas : (1) 

perwatakan, (2) tema dan amanat, (3) alur atau plot, (4) latar dan gaya bahasa, dan (5) 

pusat pengisahan. 

Menurut Nurgiyantoro (2009:12) unsur-unsur pembangun sebuah cerita 

pendek adadua unsur yaitu unsur intrinsik atau unsur-unsur yang membangun karya 

sastra itu sendiri antara lain : (1) plot, (2) tema, (3) penokohan, (4) latar, dan (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 antara lain adalah keadaan subjektifitas individu pengarang yang 

memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang kesemuanya akan 

mempengaruhi karya yang ditulisnya. 
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Meskipun dari pendapat ahli berbeda, tetapi dari segi isinya masih banyak hal 

yang sama. Perbedaannya hanyalah terletak pada segi kuantitas dan jumlah. 

Berdasarkan pendapat ahli sastra yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa unsur-unsur intrinsik pembangun karya sastra cerita pendek secara umum 

meliputi: (1) tema, (2) alur atau plot, (3) latar atau setting, (4) tokoh dan penokohan, 

(5) sudut pandang, (6) gaya bahasa, dan (7) amanat. 

Unsur ekstrinsik cerita pendek antara lain keyakinan pengarang, pandangan 

hidup, faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, faktor sosio-politik, keagamaan, dan 

tata nilai yang dianut masyarakat. Menurut Nurgiyantoro (2009:24) unsur ekstrinsik 

sebagai suatu unsur yang kurang penting. 

2.2.2.1 Tema 

Suharianto (2005:17) mengatakan bahwa tema sering disebut juga dasar 

cerita, yakni pokok permasalahan yang mendominasi karya sastra, Ia terasa dan 

mewarnai karya sastra tersebut dari halaman pertama hingga terakhir. Hakikatnya 

tema adalah permasalahan yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun 

cerita atau karya sastra tersebut, sekaligus merupakan permasalahanyang ingin 

dipecahkan pengarang dengan karyanya itu. Sehingga keberadaan tema menempati 

keseluruhan karya sastra.  

Baribin (1985:59) berpendapat bahwa tema merupakan gagasan sentral yang 

menjadi dasar tolok penyusunan karangan dan sekaligus menjadi sasaran dari 

karangan tersebut. Berbeda dengan pendapat Stanton dan Kenny (dalam 

Nurgiyantoro 2009:67), tema adalah makna yang terkandung dalam sebuah cerita. 
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Sedangkan menurut Kosasih (2012:40), tema adalah gagasan yang menjalin struktut 

isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah 

kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. 

Sependapat dengan pernyataan tersebut, Nurgiyantoro (2009:68) menjelaskan 

bahwa tema sebuah karya sastra disimpulkan dari keseluruhan cerita, tidak hanya 

berdasarkan bagian-bagian tertentu cerita. Tema, walau sulit ditentukan secara pasti, 

bukanlah makna yang “disembunyikan”, walau belum tentu juga dilukiskan secara 

eksplisit. Tema sebagai makna pokok sebuah karya sastra fiksi tidak (secara sengaja) 

disembunyikan karena justru hal inilah yang ditawarkan kepada pembaca. Namun, 

tema merupakan makna keseluruhan yang didukung cerita, dengan sendirinya ia akan 

“tersembunyi” dibalik cerita yang mendukungnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tema adalah ide atau pokok 

permasalahan yang mendasari suatu karya sastra. Tema suatucerita pendek 

menyangkut segala persoalan, baik berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih 

sayang, maupun yang lainnya. 

2.2.2.2 Alur atau Plot 

Seorang pengarang di dalam menyajikan karyanya tentu mempunyai tujuan 

agar hasil karya ciptaannya dapat diterima oleh pembaca dengan mudah. Hal ini akan 

tercapai apabila dalam cerita tersebut disusun menggunakan alur. Melalui alur, 

pengarang mengajak pembaca untuk mengikuti rangkaian peristiwa yang berlangsung 

dalam cerita tersebut.  



 
 

 
 

27 

Menurut Suharianto (2005:18) mengatakan bahwa alur atau plot adalah cara 

pengarang menjalin kejadian-kejadian secara beruntun dengan memperhatikan hukum 

sebab akibat sehingga merupakan kesatuan yang padu, bulat, dan utuh.  Pendapat lain 

juga di ungkapkan oleh Sayuti (2000:31) menyatakan bahwa alur atau plot hendaknya 

diartikan  tidak hanya sebagai peristiwa-peristiwa yang diceritakan dengan panjang 

lebar dalam suatu rangkaian tertentu, tetapi juga merupakan penysunan yang 

dilakukan oleh penulisnya mengenai peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan 

hubungan kualitasnya.  

Kosasih (2012:34), alur atau plot merupakan pola pengembangan cerita yang 

terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Sedangkan Stanton (dalam Nurgiyantoro 

2009:113) mengemukakan bahwa alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan 

kejadian, namun tiap kejadiannya itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, 

peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. 

Masih dalam sumber yang sama Kenny mengemukakan plot sebagai peristiwa-

peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang bersifat sederhana, karena pengarang 

menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab akibat. 

Menurut Sayuti (2000:31-32) alur atau plot adalah peristiwa yang disusun 

berdasarkan hubungan kausalitas. Secara garis besar alur dibagi dalam tiga bagian 

yaitu awal, tengah, dan akhir. Bagian awal berisi eksposisi yang mengandung 

instabilitas yang dan konflik. Bagian tengah mengandung klimaks yang merupakan 

puncak konflik. Bagian akhir mengandung denoument (penyelesaian atau pemecahan 
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masalah). Berbeda dengan Sayuti, Suharianto (2005:18), mengungkapkan bahwa alur 

suatu cerita biasanya terdiri atas lima bagian, yaitu:  

1) Pemaparan atau pendahuluan,  

Pemaparan atau pendahuluan adalah bagian cerita tempat pengarang mulai 

melukiskan suatu keadaan yang merupakan awal cerita. 

2) Penggawatan 

Penggawatan adalah bagian yang melukiskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam 

cerita mulai nergerak. Mulai bagian ini secara bertahap terasakan adanya konflik 

dalam cerita tersebut. Konflik itu dapat terjadi antar tokoh, antara tokoh dengan 

masyarakat sekitarnya atau antara tokoh dengan hati nuraninya sendiri 

3) Penanjakan 

Penanjakan adalah bagian cerita yang melukiskan konflik-konflik yang mulai 

memuncak. 

4) Puncak atau klimaks 

Puncak atau klimaks adalah bagian yang melukiskan peristiwa mencapai 

puncaknya. Bagian ini dapat berupa bertemunya dua tokoh yang sebelumnya 

saling mencari, atau dapat pula berupa terjadinya perkelahian antara dua tokoh 

yang sebelumnya digambarkan saling mengancam. 

5) Peleraian 

Peleraian adalah bagian dari semua peristiwa yang telah terjadi dalam cerita 

atau bagian-bagian sebelumnya. 
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Penyusunan bagian-bagian alur tersebut dapat dibedakan menjadi dua cara, 

yaitu alur lurus (maju) dan alur sorot balik (mundur). Suatu cerita disebut beralur 

lurus (maju) apabila cerita tersebut disusun mulai kejadian awal diteruskan 

dengan kejadian-kejadian berikutnya dan berakhir pada pemecahaan 

permasalahan. Apabila suatu cerita disusun sebaliknya, yakni dari bagian dan 

bergerak dari muka menuju titik awal cerita demikian disebut alur sorot balik 

(mundur). Selain itu, ada pula cerita yang menggunakan kedua alur tersebut 

secara bergantian, maksudnya sebagian ceritanya menggunakan alur lurus (maju) 

dan sebagian lagi menggunakan alur sorot balik (mundur). Meskipun dalam satu 

cerita menggunakan alur dua alur, tetapi keduanya dijalin dalam kesatuan yang 

padu sehingga tidak menimbulkan kesan adanya dua buah cerita atau peristiwa 

yang terpisah baik waktu maupun tempat kejadiaanya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alur adalaha jalinan peristiwa 

secara beruntun dalam sebuah prosa fiksi yang memperhatikan hubungan sebab 

akibat dan dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa, sehingga cerita itu 

merupakan keseluruhan yang padu, bulat, dan utuh. 

 

2.2.2.3 Latar atau Setting 

Berhadapan dengan suatu karya fiksi pada hakikatnya kita menghadapi sebuah 

dunia, dunia dalam kemungkinan, dunia yang sudah dilengkapi dengan penghuni dan 

permasalahannya. Namun hal itu masih kurang lengkap sebab tokoh dengan berbagai 

pengalaman kehidupannya itu memerlukan ruang lingkup, tempat, dan waktu, 
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sebagaimana halnya kehidupan manusia dan dunia nyata. Dengan kata lain, fiksi 

sebagai sebuah dunia, disamping membutuhkan tokoh, cerita, dan plot, juga 

membutuhkan latar. 

Suharianto (2005:22-23) latar atau setting yaitu tempat atau waktu terjadi 

cerita. Suatu cerita hakikatnya tidak lain ialah lukisan peristiwa atau kejadian yang 

menimpa atau dilakukan tokoh pada suatu waktu di suatu tempat, maka tidak 

mungkin ada cerita tanpa latar atau setting dalam cerita, biasanya bukan sekadar 

petunjuk kapan dan dimana cerita itu terjadi, melainkan juga sebagai tempat 

pengambilan nilai-nilai yang ingin diungkapkan pengarang melalui ceritannya 

tersebut. 

Baribin (1985:62) berpendapat bahwa, latar atau landas lampu (setting) cerita 

adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. Pendapat lain juga disampaikan oleh 

Nurgiyantoro (2009:216) latar atau setting disebut juga sebagai landas tumpu, 

menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Nurgiyantoro (2009:227-234) juga 

membedakan unsur latar ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dans osial. 

Ketiga unsur itu walau masing – masing menawarkan permasalahan yang berbeda 

dan dapat dibicarakan dan dapat dibicarakan secara sendiri, pada kenyatannya saling 

berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Berikut ini dijelaskan 

secara rinci tiga unsur latar: 
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1) Latar tempat : menyarankan pada lokasi terjadinnya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

2) Latar waktu : berhubungan dengan masalah „kapan‟ terjadinnya peristiw -

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan” 

tersebut biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada 

kaitannya atau dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah. 

3) Latar sosial : mengacu pada hal – hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

Latar sosial bisa mencakup kebiasaan hidup, serta status sosial. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa laatar 

adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang dijadikan latar 

belakang penceritaan oleh pengarang yang keberadaannya harus integral 

dengan unsur lainnya dalam membangun keutuhan makna cerita. Jadi, latar 

atau setting dalam cerita pendek salah satu unsur yang perlu diperhatikan 

karena latar akan mendukung kemenarikan sebuah cerita pendek. 

 

2.2.2.4 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh adalah individu ciptaan/rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-

peristiwa atau lakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya tokoh 

berwujud manusia, namun dapat pula berwujud binatang atau benda yang 

diinsankan.(http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/29/unsu-unsur-intrinsik-

dalam-prosa/) 

http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/29/unsu-unsur-intrinsik-dalam-prosa/
http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/29/unsu-unsur-intrinsik-dalam-prosa/
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Menurut Wiyatmi (2009:30) tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam 

sebuah cerita fiksi. Pendapat lain mengenai tokoh juga disampaikan oleh Aminudin 

(2009:79) bahwa tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi 

sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan tokoh adalah individu rekaan 

pengarang yang bersifat fiktif yang mengemban peristiwa dalam cerita. Sehubungan 

dengan hal itu, dalam menulis cerita pendek tokoh merupakan unsur yang penting 

karena tanpa adanya tokoh tidak akan terjalin sebuah cerita. 

Penokohan atau perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita; baik 

keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat berupa pandangan hidupnya, sikapnya, 

keyakinannya, adat istiadanya, dan sebagainya (Suharianto 2005:20). Pendapat lain 

juga disampaikan oleh Jones dalam Nurgiyantoro (2009:165) menjelaskan penokohan 

adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita. Seperti yang disebutkan Stanton. Pengguna istilah “karakter” 

(Character) sendiri dalam berbagai literature bahasa inggris menyarankan pada dua 

pengertian yang berbeda, yaitu sebagai tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan 

sebagai sikap, ketertarikan, keinginan, emosi dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-

tokoh tersebut. Sedangkan menurut Abrams dalam Nurgiyantoro (2009:165) tokoh 

cerita (character) adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, 

atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan. Dengan demikian, istilah “penokohan” lebih luas 
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pengertiannyadaripada “tokoh” dan “perwatakan” sebab ia sekaligus mencakup 

masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan 

pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang 

jelas kepada pembaca. 

Kosasih (2012:36) berpendapat bahwa penokohan adalah cara pengarang 

dalam menggambarkan karakter tokoh. Istilah penokohan lebih luas pengertiannya 

daripada tokoh dan perwatakan, sebab istilah itu sekaligus mencakup siapa tokoh 

cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam 

sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 

Di dalam istilah itu sekaligus terkandung dua aspek, yaitu aspek isi dan aspek bentuk. 

Watak dan segala emosi yang dimiliki tokoh termasuk aspek isi, dan teknik 

perwujudannya adalahaspek bentuk. 

Menurut Suharianto (2005:21) ada dua cara yang sering digunakan pengarang 

untuk melukiskan tokoh ceritanya yaitu dengan cara langsung dan cara tak langsung. 

Disebut dengan cara langsung apabila pengarang langsung menguraikan atau, 

menggambarkan keadaan tokoh‟ misalnya dikatakan bahwa tokoh ceritanya cantik, 

tampan atau jelek, wataknya keras, cerewet, kulitnya hitam, bibirnya tebal, rambutnya 

gondorng, dan sebagainya. Sebaliknya apabila pengarang secara tersamar, dalam 

memberitahukan wujud atau keadaan tokoh ceritanya, maka dikatakan pelikusan 

tokohnya sebagai tidak langsung. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan penokohan adalah pelukisan 

atau gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita 
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yang dapat berupa keadaan lahiriyah atau batiniah. Jadi, penokohan dalam cerita 

pendek merupakan unsur pembangun yang kehadirannya sangat dibutuhkan untuk 

menghidupkan tokoh dalam cerita. 

 

2.2.2.5 Sudut Pandang 

Sudut pandang atau pusat pengisahan adalah posisi dan penempatan diri 

pengarang dalam ceritanya, atau dari mana ia melihat peristiwa – peristiwa yang 

terdapat dalam cerita itu. Dari titik pandang pengarang ini pulalah pembaca 

mengikuti jalannya cerita memahami temannya (Baribin 1985:75). 

Menurut abrams (dalam Nurgiyantoro 2009:248) sudut pandang, point of 

view, menyaran pada cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara dan atau 

pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, 

tindakan ,latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya 

fiksi kepada pembaca. Dengan demikian, sudut pandang hakikatnya merupakan 

strategi, teknik, siasat, yang secara segaja dipilih pengarang untuk mengemukakan 

gagasan dan ceritanya. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam karya fiksi, memang 

milik pengarang, pandangan hidup dan tafsirannya terhadap kehidupan. Namun, 

kesempatan itu dalam karya fiksi disalurkan dalam sudut pandang tokoh, lewat kaca 

mata tokoh cerita. 

Nurgiyantoro (2009:256-266) membedakan sudut pandang menjadi tiga, yaitu  

1) Sudut Pandang Persona Ketiga : “Dia” 
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Pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang persona ketiga gaya 

“dia”, narrator adalah seorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh – 

tokoh cerita dengan menyebut nama, atau kata gantinya : ia, dia, mereka. 

Sudut pandang “dia” dapat dibedakan dalam dua golongan berdasarkan 

tingkat kebebasan dan keterikatan pengarang terhadap bahan ceritannya. 

a) “Dia” Mahatahu : Dalam sudut pandang ini, cerita dikisahkan dari sudut 

“dia”, namun pengarang, narator, dapat menceritakan apa saja hal - hal 

yang menyangkut tokoh “dia”tersebut. Narator mengetahui segalanya, ia 

bersifat mahatahu (omniscient). 

b) Sudut Pandang “Dia” Terbatas, “Dia” sebagai pengamat : Pengamat 

melukiskan apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami, dia pikir, dan 

dirasakan oleh tokoh cerita, namun terbatas hanya pada seorang tokoh 

saja (Stanton), atau terbatas dalam jumlah yang sangat terbatas 

(Abrahams).  

2) Sudut Pandang Persona Pertama : “Aku” 

Dalam pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang persuna 

pertama, first person point of view, “aku”; jadi : gaya “aku” narrator adalah seseorang 

ikut terlibat dalam cerita. Sudut pandang persona pertama dapat dibedakan ke dalam 

dua golongan berdasarkan peran dan kedudukan si “aku” dalam cerita adalah sebagai 

berikut :  

a) “Aku” Tokoh Utama Dalam sudut pandang teknik ini, si “aku” 

mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik 
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yang bersifat batiniah, dalam diri sendiri maupun fisik hubungannya 

dengan sesuatu yang di luar dirinya. 

b) “Aku” Tokoh Tambahan : Dalam sudut pandang ini tokoh “aku” tidak 

muncul sebagai tokoh tambahan ( first person oeripheral ). Dengan 

demikian, si “aku” hanya tampil sebagai saksi (witness). Saksi terhadap 

berlangsungnya cerita yang di tokohi oleh orang lain. Si “aku” pada 

umumnya tampil sebagai pengantar dan penutup cerita 

3) Sudut Pandang Campuran 

Penggunaan sudut pandang yang bersifat campuran itu dalam sebuah karya 

fiksi mungkin berupa penggunaan sudut pandang persona ketiga dengan teknik “dia” 

sebagai pengamat, persona pertama dengan teknik “aku” sebagai tokoh utama dan 

“aku” tambahan atau sebagai saksi, bahkan dapat berupa campuran antar persona 

pertama dan ketiga antara”aku” dan “dia” sekaligus. 

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa sudut pandang 

merupakan cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang 

dipaparkannya.  

 

2.2.2.6 Gaya Bahasa 

Menurut Suharianto (2005:26) dengan karyanya, seorang pengarang bukan 

hanya sekadar bermaksud memberi tahu pembaca mengenai apa yang dilakukan dan 

dialami oleh tokoh ceritanya, melainkan bermaksud pula mengajak pembacanya ikut 

serta merasakan apa yang dilakukan oleh tokoh cerita. Itulah sebabnya pengarang 
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senantiasa akan memilih kata dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan kalimat yang mampu mewadahi apa yang dipikirkan dan dirasakan 

tokoh ceritanya tersebut. Demi tercapainaya maksud tersebut tidak jarang pengarang 

menempuh cara-cara yang lain dari apa yang biasa kita temui dalam bahasa sehari-

hari. 

Suharianto (2005:26) menyampaikan cara-cara tersebut misalnya 

menggunakan perbandingan-perbandingan, menghidupkan benda-benda mati, 

melukiskan sesuatu dengan lukisan yang tak sewajarnya dan sebagainya. Karena 

itulah dalam karya-karya sastra sering dijumpai pemakaian kalimat-kalimat khusus 

yang biasa dikenal pigura-pigura bahasa dengan aneka jenisnya, seperti metafoa, 

metominia, hiperbola, litotes, pleonasme, dan lain-lain. 

Gaya bahasa adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk 

tulisan dan lisan. Ruang lingkup dalam tulisan meliputi penggunaan kalimat, 

pemilihan diksi, penggunaan majas, dan penghematan kata. Jadi, gaya merupakan 

seni pengungkapan seorang pengarang terhadap karyanya.  

(http://dewisri66.blogspot.com/2009/03/cerpen.html) 

Menurut Wiyatmi (2009:42) gaya (gaya bahasa) merupakan cara 

pengungkapan seorang yang khas bagi seorang pengarang. Gaya meliputi 

penggunaan diksi (pilihan kata), imajeri (citraan), dan sintaksis (pilihan pola kalimat). 

Sedangkan menurut Baribin (1985:64) gaya bahasa adalah tingkah laku pengarang 

dalam menggunakan bahasa. 

http://dewisri66.blogspot.com/2009/03/cerpen.html


 
 

 
 

38 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa adalah 

keterampilan pengarang dalam mengolah dan memilih bahasa secara tepat dan sesuai 

dengan watak pikiran dan perasaan pelaku (tokoh). Setiap pengarang mempunyai 

gaya bahasa yang berbeda-beda dalam mengungkapkan hasil karyanya. Gaya bahasa 

meliputi pemilihan kata-kata, penggunaan kalimat, penggunaan dialog, dan cara 

memandang persoalan. 

2.2.2.7 Amanat 

Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh 

pengarang melalui karyanya. Sebagaimana tema, amanat dapat disampaikan secara 

implisit yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku 

atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir, dan dapat pula 

disampaikan secara eksplisit yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, 

nasehat, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. 

(http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/29/unsu-unsur-intrinsik-dalam-prosa/) 

 Melalui amanat, pengarang dapat menyampaikan sesuatu, baik hal yang 

bersifat positif maupun negatif. Dengan kata lain, amanat adalah pesan yang ingin 

disampaikan pengarang berupa pemecahan atau jalan keluar terhadap persoalan yang 

ada dalam cerita. (http://dewisri66.blogspot.com/2009/03/cerpen.html) 

 Menurut Esten dan Sudjiman (dalam Nuryatin 2010:5) berpendapat dalam 

sebuah cerpen terkadang terdapat pemecahan persoalan yang ada. Pemecahan 

persoalan itu diistilahkan dengan amanat. Amanat juga dapat diartikan sebagai pesan 

yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Tidak mustahil dari beberapa 

http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/29/unsu-unsur-intrinsik-dalam-prosa/
http://dewisri66.blogspot.com/2009/03/cerpen.html
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cerpen yang dibangun dari tema yang kurang lebih sama tersimpul beberapa amanat 

yang saling berbeda. Pendapat lain juga disampaikan oleh Nuryatin (2010:5) 

berpendapat bahwa amanat dapat disampaikan oleh penulis melalui dua cara. Cara 

pertama, amanat disampaikan secara tersurat; maksudnya, pesan yang biasanya 

diletakkan pada bagian akhir cerpen. dalam hal ini pembaca dapat langsung 

mengetahu 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. 

Menurut Nurgiyantoro (2009:335-339) cara menyampaikan amanat dengan 

pesan moral ada dua bentuk, yaitu bentuk penyampaian yang bersifat langsung dan 

tidak langsung. 

1) Bentuk penyampainnya pesan moral bersifat langsung 

Bentuk pnyampaian pesan moral yang bersifat langsung, boleh dikatakan 

identik dengan cara pelukisan watak tokoh yang bersifat uraian,telling, atau 

penjelasan, expository. Jika dalam teknik uraian pengarang secara langsung 

mendeskripsikan perwatakan tokoh – tokoh cerita yang bersifa memberi tahu 

tau memudahkan pembaca untuk memahaminya, hal yang demikian juga 

terjadi dalam penyampaian pesan moral. Artinya, moral yang ingin 

disampaikanatau diajarkn kepada pambaca itu dilakukan secara langsuang dan 

eksplisit. Pengarang dalam hal ini tampak bersufat menggurui pembaca. 

Secara langsung nasihat dan petuahnya. 
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2) Bentuk penyampaian pesan moral bersifat tidak langsung 

Bentuk penyampaian pesan yang bersifat tidak langsung adalah pesan yang 

tersirat dalam cerita berpadu secara keherensif dengan unsur – unsur cerita 

yang lain. Walau betul pengarang ingin menawarkan dan menyampaikan 

sesuatu, ia tidak melakukannya secara serta merta dan vulgar karena ia sadar 

telah memilih jalur cerita. Karya yang berbentuk cerita bagaimanapun hadir 

kepada pembaca pertama – tama haruslah sebagai cerita, sebagai sarana 

hiburan untuk memperoleh berbagai kenikmatan. Kalaupun ada yang ingi 

dipesankan dan yang sebenarnya justru hal inilah yang mendorong ditulisnya 

cerita itu. Hal ini hanyalah lewat siratan saja dan terserah kepada penafsiran 

pembaca. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa amanat adalah pesan 

yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karya sastra yang 

ditulisnya. Serta dapat disampaikan dengan dua cara yaitu implisit (secara 

langsung) dan eksplisit (secara tidak langsung). 

 

2.2.2  Hakikat Menulis Kreatif Cerita Pendek 

Hakikat menulis kreatif cerita pendek akan dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut, (1) menulis kreatif cerpen; (2) tujuan menulis kreatif cerpen; dan (3) langkah-

langkah menulis cerpen. 
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2.2.2.1 Menulis Kreatif Cerita Pendek 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis merupakan kegiatan yang 

produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini menuntut seorang penulis harus 

menguasai kaidah dan sistematika sesuai tujuan, memiliki pengalaman, dan 

melakukan tahap latihan serta pembelajaran agar menguasai keterampilan menulis 

sesuai tujuan dan manfaatnya. Untuk menjadi seorang penulis tidak serta-merta 

langsung bisa menjadi penulis yang hebat, melainkan membutuhkan wawasan yang 

luas, waktu yang banyak, dan belajar secara terus-menerus untuk melatih 

kemampuannya supaya terbiasa dengan kegiatan menulis. Beberapa ahli memberi 

definisi mengenai pengertian menulis, tujuan, serta manfaat menulis yang berbeda-

beda.  

Soeparno dan Yunus (2007) mendefinisikan menulis sebagai suatu kegiatan 

penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya. Pendapat lain diungkapkan oleh Tarigan (1994:21) menulis merupakan 

representasi bagian dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa. Hal ini merupakan 

perbedaan utama antara lukisan dan tulisan, antara melukis dan menulis.  

Wiyanto (2004:1-2) menyebutkan bahwa menulis mempunyai dua arti. 

Pertama, menulis berarti mengubah bunyi yang dapat di dengar menjadi tanda-tanda 

yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang dirubah itu bunyi bahasa (bunyi yang berasal 

dari alat ucap manusia). Kedua, kata menulis mempunyai arti kegiatan 

mengungkapkan gagasan secara tertulis. Gagasan yang telah ditulis kemudian 
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ditampung oleh pembaca dengan cara membaca. Dengan menulis seseorang dapat 

mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Kosasih 

(2012:2) juga berpendapat bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang sangat penting dipelajari karena dapat membekali kecakapan hidup 

siapapun yang bisa menguasainya. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara 

alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih.   

Dari uraian di atas,dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan 

dan untuk menyampaikan pesan (komunikasi) melalui bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Keterampilan menulis 

tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih.  

Dasar penulisan kreatif sastra terdapat tiga unsur penting yaitu: (1) kreatifitas, 

(2) bekal kemampuan bahasa, dan (3) bekal kemampuan bersastra. Kreatifitas sangat 

penting untuk memacu munculnya ide-ide baru, menangkap dan mematangkan ide, 

mendayagunakan bekal sastra untuk menghasilkan karya sastra.  

Suharianto (2005:2), mengemukakan dua hal yang sangat penting dan 

dominan dalam setiap kerja kepengarangan. Kedua hal tersebut adalah daya imajinasi 

dan daya kreasi. Daya imajinasi adalah daya membayangkan atau mengkhayalkan 

segala sesuatu yang pernah menyentuh perasaan atau singgah dalam pikirannya. 

Sedangkan daya kreasi adalah daya menciptakan sesuatu yang baru. 

Menulis kreatif cerita pendek merupakan suatu kegiatan kreatif yang 

memerlukan daya pikir yang imajinatif serta penulisannnya dipengaruhi oleh hasil 
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rekaan atau imajinasi pengarang. Menulis cerita pendek merupakan salah satu 

kemampuan menulis kreatif yang mengharuskan penulis untuk berpikir kreatif dan 

mengembangkan imajinasinya setinggi dan seluas-luasnya. Di dalam menulis cerita 

pendek, penulis dituntut untuk mengkreasikan karangannya dengan tetap 

memperhatikan struktur cerita pendek, kemenarikan, dan keunikan dari sebuah cerita 

pendek. Selain itu, penulis cerita pendek juga harus tanggap terhadap lingkungan dan 

perubahan waktu. 

Dalam hal kreativitas menulis cerpen, Jabrohim (2003:78) berpendapat bahwa 

menulis karya sastra (menulis kreatif) bagi pengarang adalah menafsirkan kehidupan. 

Melalui karyanya pengarang ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada si pembaca 

dalam sejumlah cara. Selanjutnya Wiyanto (2005:96) menambahkan bahwa menulis 

kreatif (cerita pendek) harus banyak berimajinasi karena cerita pendek memang karya 

fiksi yang berbentuk prosa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita pendek 

hanya direkayasa pengarangnya. Demikian pula para pelaku yang terlibat dalam 

peristiwa itu. Waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa pun hanya direka-reka 

oleh pengarangnya. Oleh karena itu, cerita pendek (dan semua cerita fiksi)disebut 

cerita rekaan. Cerita dalam cerpen meskipun khayal, ceritanya masih masuk akal 

sehingga mungkin saja terjadi. Bahan baku cerpen memang bisa berasal dari kisah 

yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Bisa juga cerita itu berasal dari kisah 

yang benar-benar dialami sendiri oleh pengarangnya yang diolah sedemikian rupa 

dalam bentuk cerpen menjadi cerita fiksi, cerita khayal, atau cerita rekaan. 
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Berdasarkan uraian menulis kreatif cerita pendek yang disampaikan di atas, 

dapat diketahui bahwa menulis cerpen merupakan suatu proses penciptaan karya 

sastra untuk mengungkapkan gagasan, perasaan, kesan, imajinasi, dan bahasa yang 

dikuasai seseorang dalam bentuk cerpen yang ditulis dengan memenuhi unsur-unsur 

berupa tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan 

amanat sehingga menghasilkan tulisan yang apresiatif dan ekspresif.  

2.2.2.2 Tujuan Menulis Kreatif Cerita Pendek 

Menurut Hartig (dalamTarigan 1994:24-25) tujuan menulis adalah (1) 

assignment purpose (tujuan penugasan). Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak 

mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan 

atas kemauannya sendiri (misalnya para siswa yang ditugaskan mencatat atau 

merangkum materi, notulen rapat, dan sekertaris yang ditugaskan untuk membuat 

laporan), (2) altruistik purpose (tujuan altruistik). Penulis bertujuan untuk 

menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin 

menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin 

membuat hidup hidup para pembaca lebih menyenangkan dengan karyanya, (3) 

persuasive purpose (tujuan persuasif). Tulisan yang bertujuan meyakinkan para 

pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan, (4) informational purpose (tujuan 

informasional, tujuan penerangan). Tulisan yang bertujuan memberi informasi atau 

keterangan/penerangan kepada para pembaca, (5) self-expressive purpose (tujuan 

pernyataan diri). Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang 

pengarang kepada pembaca, (6) Creative purpose (tujuan kreatif). Tujuan ini erat 
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hubungannya dengan tujuan pernyataan diri. Tetapi “keinginan kreatif” di sini 

melebihi pernyataan diri, dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma 

artistik, atau seni yang ideal, seni idaman. Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai 

artistik, nilai-nilai kesenian, (7) problem-solving purpose (tujuan pemecahan 

masalah). Dalam tulisan seperti ini sang penulis ingin memecahkan masalah yang 

dihadapi. Sang penulis ingin menjelaskan, menjernihkan serta menjelajahi serta 

meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya sendiri agar dapat 

dimengerti dan diterima oleh para pembaca.  

Menurut Jabrohim (2003:71) ada dua tujuan yang dapat dicapai melalui 

pengembangan menulis kreatif, yaitu bersifat apresiatif dan bersifat ekspresif. 

Apresiatif yang dimaksud yaitu melalui kegiatan menulis kreatif orang dapat 

mengenal, menyenangi, menikmati, dan mungkin menciptakan kembali secara kritis 

berbagai hal yang dijumpai dalam teks-teks kreatif karya orang lain dengan caranya 

sendiri. Ekspresif di sini berarti mengekspresikan atau mengungkapkan berbagai 

pengalaman atau berbagai hal yang menggejala dalam diri kita untuk 

dikomunikasikan kepada orang lain melalui tulisan kreatif sebagai sesuatu yang 

bermakna. 

Berdasarkan uraian di atas tentang tujuan menulis kreatif cerpen dapat 

disimpulkan bahwa tujuan menulis kreatif cerpen pada penelitian ini yaitu melalui 

kegiatan penulisan kreatif cerpen ini adalah untuk membentuk siswa agar dapat 

berpikir kritis, berbuat kreatif untuk dirinya dan orang lain, serta merasakan tentang 

dirinya dan tentang orang lain. Melalui tulisan, penulis mampu mengungkapkan serta 
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menggambarkan semua ide, gagasan, pikiran, bahkan pengalaman pribadinya dengan 

harapan pembaca dapat merasakan serta memahami isi tulisannya tersebut. 

2.2.2.3 Langkah-langkah Menulis Cerita Pendek 

Menulis merupakan suatu proses yang berlangsung secara kognitif. Sebagai 

proses yang berlangsung secara kognitif, secara umum semua proses penulisan 

melalui tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi (Wagiran 2005: 5). 

Menurut Supriadi (dalam Mukh Doyin dan Wagiran 2009:14), sebagai proses kreatif 

yang berlangsung secara kognitif, penyusunan sebuah tulisan memuat empat tahapan, 

yaitu: (1) tahap persiapan (prapenulisan), (2) tahap inkubasi, (3) tahap iluminasi, dan 

(4) tahap verifikasi/evaluasi. 

Pertama, tahap persiapan atau prapenulisan adalah ketika  pembelajar 

menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan 

fokus, mengolah informasi, berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain yang 

memperkaya masukan kognitifnya yang akan diproses selanjutnya. 

Kedua, tahap inkubasi adalah ketika pembelajar memproses informasi yang 

dimilikinya sedemikian rupa, sehingga mengantarkannya pada ditemukannya 

pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicarinya. 

Ketiga, tahap iluminasi adalah ketika datangnya inspirasi atau insight, yaitu 

gagasan datang tiba-tiba dan berloncatan dari pikiran kita. Pada saat ini, apa  yang 

telah lama kita pikirkan menemukan pemecahan masalah atau jalan keluar. 

Keempat, tahap verifikasi, yaitu apa yang dituliskan sebagai hasil dari tahap 

iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai dengan fokus tulisan.  
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Bagi penulis pemula, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk 

mempermudah tulisan cerpen adalah sebagai berikut. 

1. Menangkap ide.Langkah awal agar bisa menulis sebuah cerita adalah 

memiliki ide cerita. Ide cerita tidak harus yang rumit-rumit. Kejadian 

sehari-hari yang dilihat atau dialami bisa menjadi ide cerita. Ide ini dapat 

juga dijadikan judul cerita.  

2. Menulis dengan gaya bahasa sendiri. Langkah selanjutnya adalah 

menuliskannya dengan gaya bahasa sendiri. Orang yang bisa baca tulis 

tentu bisa melakukannya. Ini yang kadang enggan dilakukan oleh pemula. 

Rasa pesimis sudah menghantui padahal belum mencoba.  

3. Membuat paragraf pembuka. Tulisan yang digores pertama kali adalah 

paragraf pembuka. Membuat paragraf pembuka juga tidak perlu rumit-

rumit. Namun demikian, yang perlu diperhatikan bahwa bagian ini adalah 

bagian yang penting sebagaimana judul cerpen.  

4. Merangkai alur dan plot. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan 

paragraf pembuka yang sudah ditulis. Merangkai kejadian demi kejadian. 

Dialog demi dialog. Narasi demi narasi. Alur dan plot akan terbentuk 

dengan sendirinya. Tuliskan saja apa yang ada di kepala dengan cara Anda 

sendiri, maka menulis pun menjadi lancar. Jika hanya berupa narasi dan 

deskripsi saja, itu bagus. Jika banyak dialognya juga bagus. Semua sah-

sah saja. Jika baru mampu 2000 karakter, itu bagus. Harus dicoba menulis, 
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menulis, dan menulis lagi. Lambat laun akan bisa mencapai 7000 karakter 

atau lebih.  

5. Membuat paragraf penutup. Paragraf penutup juga hal yang sangat 

penting. Bagaimana sebuah cerita menjadi lengkap dipengaruhi oleh 

bagian ini. Jika bagian yang disebut ending ini bagus, maka cerpen pun 

bisa terdongkrak menjadi cerpen yang bagus. Bagian ini dapat ditulis 

dengan ending tertutup, ending terbuka, dan ending mengejutkan.  

6. Mengendapkan tulisan. Setelah cerpen selesai ditulis, dapat diendapkan 

terlebih dulu. Waktunya bisa singkat, bisa lama. Tergantung penulisnya. 

Pengendapan ini bertujuan untuk memberi jeda sebelum diedit.  

7. Mengedit tulisan. Cerpen yang telah diendapkan kemudian dibaca lagi. 

Hal itu untuk mengetahui kesalahan tanda baca, EYD, logika cerita, dan 

sebagainya. Lakukan pengeditan secukupnya. Setelah itu berarti tulisan 

siap disajikan.  

8. Menulis lagi, belajar lagi, menulis lagi, demikian seterusnya. Setelah 

menulis satu cerpen, jangan cepat puas. Setelah ada yang menganggap 

cerpennya bagus, jangan cepat puas. Setelah cerpennya dimuat di media 

cetak, jangan cepat puas. Demikian seterusnya. Menulis lagi, belajar lagi, 

dan menulis lagi. 
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2.2.3 Teknik Latihan Terbimbing 

Di dalam proses belajar-mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa 

dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah 

satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik 

penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar. 

Metode/teknik mengajar adalah strategi pengajaran untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan (Djamarah 2002:84). Hal ini mendorong seorang guru untuk 

mencari metode/teknik yang tepat dalam penyampaian materinya agar dapat diserap 

dengan baik oleh siswa. Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan 

dan penggunaan metode/teknik mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

metode/teknik dalam pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh 

guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Latihan adalah proses memperoleh ketangkasan, maksudnya harus 

disiapsiagakan terlebih dahulu untuk kemantapan siswa. Latihan yang dilakukan 

terhadap siswa harus mempunyai sifat yang berbeda-beda karena untuk memperoleh 

respon positif dari siswa. Jika latihan diulang tapi sifatnya sama, maka siswa tidak 

tergerak untuk merespons pelajaran. Latihan harus didahului dengan pengertian-

pengertian dasar dan pengertian itu kelas akan menjadi baik melalui latihan. Menurut 

Roestiyah (2012 : 125), teknik latihan adalah suatu cara mengajar dimana siswa 

melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan  agar siswa memiliki ketangkasan atau 

keterampilan yang lebih tinggi  dari apa yang telah dipelajari. 
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Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun 

wanita, yang terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian dan pendidikan yang 

memadahi kepada seseorang, dari semua usia untuk membantunya mengatur 

kegiatan, keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri (Crow&Crow dalam 

Mugiarso 2004:2). Kegiatan bimbingan bukan merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan secara kebetulan, insidental, sewaktu-waktu tidak sengaja, atau asal saja, 

melainkan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sistematis, sengaja, berencana, terus 

menerus, dan terarah pada tujuan. Setiap kegiatan bimbingan merupakan kegiatan 

yang berkelanjutan, artinya senantiasa diikuti secara terus-menerus dan aktif sampai 

sejauh mana individu telah berhasil mencapai tujuan dan penyesuaian diri. 

Uraian di atas memaparkan tentang teknik, latihan, dan bimbingan. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa latihan dan bimbingan harus dapat ditumbuhkan 

dan dikembangkan dalam diri siswa sesuai dengan taraf perkembangan pemikirannya, 

khususnya dalam pembelajaran menulis cerpen, sebab dalam pembelajaran menulis 

cerpen, siswa akan mengalami proses penciptaan cerpen. 

Dengan demikian, teknik latihan terbimbing adalah teknik mengajar guru 

kepada siswa dengan cara memberikan latihan dan bimbingan ketika proses menulis 

cerpen berlangsung, serta memberikan solusi saat siswa mengalami kesulitan. 

Adapun karakteristik teknik latihan terbimbing dalam pembelajaran 

keterampilan menulis cerpen yaitu (1) diperlukan guru yang benar-benar 

berkompetensi di bidangnya, dalam hal ini yaitu guru yang menguasai keterampilan 

mengajar dan menguasai sastra, (2) terciptanya kedekatan emosional antara guru dan 
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siswa sehingga guru mengetahui dan membantu siswa yang kesulitan saat proses 

pembelajaran, (3) siswamendapat bimbingan intensif dari guru saatproses menulis 

cerpen. 

Menurut Herman J. Wahyu, (dalam Megawati 2007:29) kelebihan dan 

kelemahan dari teknik latihan terbimbing. Kelebihan – kelebihan tersebut yaitu : 1) 

memberi kesempatan siswa untuk mengungkapkan ide yang ada pada dirinya; 2) 

memupuk daya nalar; 3) dapat mengembangkan sikap kritis dan berpikir efektif; 4) 

dapat lebih aktif dalam melakukan kegiatan belajar; 5) meningkatkan terjalinnya 

interaksi dua arah dalam proses belajar; dan 6) sangat memupuk, mengembangkan, 

dan mengkomunikasikan pengalaman belajar. Sedangkan kelemahan-kelemahan 

teknik latihan terbimbing yaitu: 1) kurang efisien dalam pelaksanaan kegiatan belajar; 

2) sulitnya mengukur daya pikir individu; dan 3) terbatasnya waktu. 

Oleh sebab itu, peneliti menggunakan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi, latihan terbimbing dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

dalam pengajaran menulis cerpen, sebab menulis cerpen merupakan salah satu jenis 

menulis kreatif yang berasal dari pikiran, perasaan, dan ide yang ada dalam diri 

siswa, yang dalam prosesnya membutuhkan latihan dan bimbingan dari guru.  

2.2.4 Hakikat Media Pembelajaran 

Hakikat media pembelajaran memuat uraian mengenai (1) pengertian media 

pembelajaran, (2) fungsi media pembelajaran, (3) kriteria pemilihan media 

pembelajaran, (4) jenis-jenis media pembelajaran, dan (5) media foto pribadi. Berikut 

ini adalah pemaparannya. 
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2.2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Sama halnya dengan teknik pembelajaran, media pembelajaran juga 

merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Pemilihan 

media seharusnya menjadi perhatian guru atau fasilitator dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru atau fasilitator perlu mencermati dan memilih 

media pembelajaran agar dapat megefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar.  

Menurut Arsyad (2014:3) kata media berasal dari bahasa Latin medius yang 

secara harfiah berati „tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Gerlach & Ely (1971) 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengatahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini guru, buku 

teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian 

media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal.  

Djamarah (2010:212) mengatakan bahwa media adalah alat bantu apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. 

Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and 

Communication  Technology/ AECT) di Amerika, membatasi media sebagai bentuk 

dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Gagne 

(1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 
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siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara Briggs (1970) 

berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, film bingkai adalah contoh-

contohnya.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut mengenai definisi media 

pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu yang 

digunakan guru kepada siswa untuk memudahkan memahamkan materi pembelajaran 

sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima siswa dengan utuh serta menarik 

minat siswa untuk belajar.  

2.2.4.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Miarso (dalam Musfiqon 2008: 32), mengatakan bahwa pada 

mulanya media hanya berfungsi sebagai alat bantu visual dalam kegiatan 

pembelajaran, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada 

siswa antara lain untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas, dan mempermudah 

konsep yang kompleks dan abstrak menjadilebih sederhana, konkrit, serta mudah 

dipahami. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Oemar Halik dalam Arsyad 

(2006:15) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap 

orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektian proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. 
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Media pembelajaran, menurut Kemp dan Dayton dalam Musfiqon (2008:33) 

dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk  perorangan, 

kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu (1) memotivasi 

minat atau tindakan, (2) menyajikan informasi, dan (3) memberi instruksi. Sedangkan 

menurut McKnown, ada empat fungsi media pembelajaran, yaitu (1) mengubah titik 

berat pendidikan formal, yaitu dari pendidikan yang menekankan pada instruksional 

akademis menjadi pendidikan yang mementingkan kebutuhan kehidupan peserta 

didik, (2) membangkitkan motivasi belajar pada peserta didik, (3) memberikan 

kejelasan (clarification), dan (4) memberikan rangsangan ( stimulation). 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan indikator semua materi 

tuntas disampaikan dan peserta didik memahami secara lebih mudah. 

 

2.2.4.3 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Sudjana dan Rivai (2009:4) mengemukakan bahwa media pembelajaran harus 

memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. ketepatan sesuai dengan pembelajaran; artinya media pengajaran dipilih 

atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan 

instruksional yang berisikan unsur-unsur pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, lebih mungkin digunakan media pengajaran 
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2. dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan 

bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa 

3. kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar 

4. keterampilan guru dalam menggunakannya; apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses 

pengajaran 

5. tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung 

6. sesuai dengan taraf fikir siswa; memilih media untuk pendidikan dan 

pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang 

terkandung dapat dipahami oleh siswa. 

 

2.2.4.4 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Menurut Sujana dan Rivai (2009:6), media pengajaran ada empat jenis 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Media grafis 

Media grafis/media dua dimensi berupa gambar, foto, grafik, bagan, diagram, 

poster, kartun, komik, dan lain-lain. 
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2. Media tiga dimensi 

Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model 

penampang, model susun, model kerja, mook up, diorama, dan lain-lain. 

3. Media proyeksi 

Media proyeksi berupa slide, film, strips, film, dan lain-lain. 

4.  Lingkungan 

Media lingkungan berupa penggunaan lingkungan itu sendiri sebagai media 

pengajaran. 

Djamarah dan Aswan (2002:140). Media berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 

tiga, berikut penjelasnnya. 

1. Media auditif 

Media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti radio, cassette recoder, 

dan piringan hitam. 

2. Media visual 

Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada yang 

menampilkan gambar diam seperti film strip (film rangkai), slides (film 

bingkai), foro, gambar, lukisan, dan cetakan.  Ada pula media visual yang 

menampilkan gambar atau symbol bergerak seperti film bisu dan film kartun. 

3. Media audio visual 

Dibagi menjadi (1) media audiovisual diam yaitu media yang menampilkan 

suara dan gambar diam seperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai 

suara, san suara cetak, (2) media audiovisual gerak, yaitu media yang dapat 
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menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film dan video 

cassette. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

dapat dibagi menjadi media visual, audio (audiktif) , dan media audio visual.  

 

2.2.4.5 Media Foto Pribadi 

Media foto merupakan jenis media visual, yang memanfaatkan indera 

penglihatan dalam penggunaannya. Foto sebagai media pembelajaran dapat 

membantu siswa mengungkapkan ide ke dalam suatu tulisan. Hal ini disebabkan 

media foto menghadirkan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan 

dari sesuatu objek atau situasi (Arsyad 2014:106). Arsyad juga menyampaikan 

(2014:127) foto sebagai halnya bentuk fisual lainnya dapat ditemukan dari beberapa 

sumber, seperti surat kabar, majalah, brosur, dan buku‐buku. Dengan demikian, foto 

dapat diperoleh dengan mudah untuk digunakan secara efektif sebagai media 

pembelajaran. Sebagai media pembelajaran, foto haruslah dipilih dan digunakan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Foto dapat memenuhi 

fungsinya untuk membangkitkan motivasi dan minat siswa, mengembangkan 

kemampuan berbahasa siswa, dan membantu siswa menafsirkan serta mengingat isi 

pelajaran yang berkenaan dengan foto‐foto tersebut. 

Foto merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di dalam 

setiap kegiatan pengajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya, tanpa memerlukan 
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perlengkapan, dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya. Media foto yang 

terdiri atas gambar saja dan mudah dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar pada 

berbagai jenjang pengajaran dan berbagai disiplin ilmu, mulai dari Taman Kanak ‐ 

kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, dari ilmu sosial sampai ilmu eksakta.  

Menurut Sujdana dan Rivai dalam Arsyad (2014:128) mengemukakan 

beberapa kriteria pemilihan foto untuk tujuan pembelajaran, kualitas artistik, 

kejelasan dan ukuran yang memadai, validasi dan menarik. Foto benar‐benar 

melukiskan konsep atau pesan isi pembelajaran yang ingin disampaikan sehingga 

dapat memperlancar pencapaian tujuan. Dengan demikian, media foto dapat 

memenuhi fungsinya sebagai media pembelajaran, yaitu membantu siswa dalam 

menemukan ide dan membantu siswa mengungkapkan ide ‐ ide dalam tulisan atau 

karangan. Media foto juga dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa dalam 

pembelajaran.  

Pada penelitian ini, peneliti mengungkapkan foto sebagai media pembelajaran. 

Adapun foto yang digunakan adalah foto siswa itu sendiri (foto pribadi siswa). 

Alasan pemilihan foto mengingat pada pembelajaran sebelumnya mereka belum 

pernah menggunakan foto sebagai media pembelajaran. Selain dapat meningkatkan 

rasa ketertarikan siswa, alasan digunakannya media foto pada penelitian ini adalah 

untuk memberi penguatan (bukti) bahwa cerita yang mereka tulis memang benar‐

benar terjadi (bukan rekaan). Selain itu, penggunaan media ini akan dapat membantu 

siswa untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi. Media foto merupakan 



 
 

 
 

59 

media yang berupa gambar (visual) yang menggambarkan (mendokumentasikan) 

aktivitas‐aktivitas tertentu yang dikerjakan oleh siswa.  

Menurut Daryanto (2012: 110-111) mengungkapkan bahwa media foto 

memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan- keuntungan dari media foto yaitu 

: (1) mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis tanpa 

memerlukan perlengkapan apa-apa; (2) harganya relatif lebih murah daripada jenis-

jenis media pengajaran lainnya. Cara memperolehnya pun mudah sekali; (3) foto 

dapat dipergunakan dalam banyak hal, untuk berbagai jenjang pengajaran dan 

berbagai disiplin ilmu. Mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi, dari ilmu-

ilmu sosial sampai ilmu-ilmu eksakta; dan (4) foto dapat menerjemahkan konsep atau 

gagasan yang abstrak menjadi realistik. Sedangkan kelemahan-kelemahannya media 

foto yaitu : (1) beberapa gambar foto cukup memadai, tetapi tidak cukup besar 

ukurannya jika digunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar; (2) foto  

bagaimana pun indahnya tetap tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gambar 

hidup. 

Oleh sebab itu, peneliti menggunakan media foto pribadi, karena pada 

dasarnya media foto dapat mendorong para siswa dan membangkitkan minatnya 

dalam mengikuti pelajaran. Media foto juga dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan keterampilan berbahasa, terutama keterampilan menulis 

pengalaman pribadi. Foto digunakan sebagai stimulus bagi siswa dalam menulis 

pengalaman pribadi. Melalui media ini, siswa akan dapat menceritakan pengalaman‐
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pengalaman yang pernah dialaminya melalui tulisan secara kronologis sesuai dengan 

urutan waktu kejadian.  

Penggunaan media foto dalam proses pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi diharapkan dapat mempermudah proses 

pembelajaran dan mempertinggi hasil pembelajaran sehingga kompetensi ini benar‐

benar dikuasai oleh siswa. Selain itu, penggunaan media foto dapat menjadikan 

proses pembelajaran lebih menarik dan bervariasi. 

2.2.5 Pembelajaran Menulis Cerita Pendek dengan Teknik Latihan terbimbing 

Berbantuan Media Foto Pribadi 

Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain ke dalam cerpen 

merupakan salah satu standar kompetensi yang harus ditempuh oleh siswa dalam 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku yaitu Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. Dalam hal ini, siswa sebagai subjek penelitian dituntut untuk 

mampu menulis cerpen yang baik berdasarkan pengalaman diri senidiri maupun 

orang lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis cerpen yaitu menentukan 

tema, membuat kerangka karangan, menentukan tokoh, latar, plot, sudut pandangnya 

dan mengembangkan kerangka karangan menjadi cerpen. Keterampilan menulis 

cerpen dengan baik tidak dapat dimiliki oleh seseorang dengan begitu saja. Namun, 

perlu adanya latihan terbimbing dari seorang guru dengan terus menerus dan teratur. 

Dengan demikian pembelajaran menulis cerpen melalui teknik latihan terbimbing 
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berbantuan media foto pribadi adalah kegiatan belajar mengajar yang menerapkan 

proses bimbingan dan latihan dalam menulis cerpen. 

Peranan guru dalam pembelajaran ini menjadi sangat penting dan esensial 

guru melaksanakan pembelajaran dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media 

foto pribadi agar siswa dapat menulis cerpen dengan baik. Langkah awal yang perlu 

dilakukan dalam pembelajaran menulis cerpen yaitu menjelaskan tentang unsur-unsur 

pembangun cerpen yang meliputi: alur atau plot, tokoh dan penokohan, latar (setting), 

sudut pandang (point of view) , gaya bahasa, dan tema. Langkah yang kedua yaitu 

mengarahkan siswa untuk menulis cerpen. Tiap bagian cerpen memberikan saham 

penting untuk menggerakkan cerita, mengungkapkan watak tokoh, dan melukiskan 

suasana. Hal-hal berikut dapat dijadikan pengarahan bagi siswa agar mau dan mampu 

menulis cerpen. 

Langkah-langkah yang dilakukan guru dalam membimbing siswa dalam 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi yaitu dengan menggunakan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi yaitu sebagai berikut: (1) guru 

memberikan contoh cerpen kepada siswa, (2) guru bersama siswa mendiskusikan 

unsur intrinsik pada cerpen tersebut, (3) guru membimbing siswa agar menentukan 

tema untuk penulisan cerpen dengan memanfaatkan pengalaman pribadi yang pernah 

didengar atau dialami siswa berbatuan media foto pribadi siswa, (4) guru 

membimbing siswa agarpada proses penulisan cerpen tetap memperhatikan unsur 

pembangun cerpen agar tercipta cerpen yang baik dan benar. Guru membimbing 
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dengan cara berkeliling dari satu bangku ke bangku yang lain untuk melihat 

pekerjaan siswa dan membantu siswa apabila mengalami kesulitan. 

Setelah diketahui uraian tentang menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi, dapat 

disimpulkan bahwa menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi dalam pembelajaran menulis cerpen 

dengan bimbingan dari guru. Langkah pertama guru menjelaskan unsur-unsur 

pembangun cerpen, dan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum 

memulai menulis cerpen, kemudian siswa diminta menentukan tema cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi siswa berbatuan media foto pribadi sebelum menulis 

cerpen secara utuh. Di saat siswa bekerja, guru berkeliling melihat pekerjaan siswa 

satu persatu, kesulitan perseorangan siswa, dibantu untuk perseorangan dan jika 

kesalahan yang terjadi sama untuk seluruh siswa, maka guru akan membahasnya pada 

refleksi akhir pembelajaran. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pada dasarnya pengajaran menulis mempunyai tujuan supaya siswa memiliki 

keterampilan, pengalaman, dan memanfaatkan keterampilan menulis dalam berbagai 

keperluan.  Keterampilan menulis cerpen bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. 

Kenyataan yang ada dalam pembelajaran menulis cerpen belum memenuhi tujuan 

yang akan dicapai. Pada umunya siswa kurang mampu menyampaikan ide, gagasan, 

pikiran dan perasaannya dengan baik dalam sebuah karya sastra khususnya cerpen. 

Teknik pemebelajaran yang digunakan selama pembelajaran berlangsung dalam 
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mengajarkan keterampilan menulis cerpen masih menggunakan teknik konvensional 

jadi siswa kurang dapat mengembangkan kemampuan bersastranya. Upaya untuk 

mengatasi hal tersebut adalah dengan teknik pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran menulis cerpen. 

Dengan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi, keterampilan menulis cerpen siswa 

dapat ditingkatkan secara maksimal. Secara garis besar pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: : 

(1) guru melakukan apersepsi mengenai pembelajaran menulis cerpen, (2) guru 

menjelaskan langkah-langkah menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur 

pembangun cerpen, (3) guru meminta siswa menentukan pengalaman pribadinya 

dengan berbantuan media foto pribadi untuk mengingat peristiwa di masa lalu ,yang 

paling menarik untuk dijadikan tema dan kerangka dalam menulis cerpen (4) siswa 

ditugaskan untuk menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadinya dengan 

berbantuan media foto pribadi, (5) guru membimbing siswa dalam menulis cerpen, 

kesulitan perseorangan dibimbing secara perseorangan, dan kesulitan siswa yang 

terjadi secara klasikal dibahas bersama-sama secara klasikal, (6) hasil pekerjaan 

menulis cerpen dikumpulkan, (8) salah satu dari pekerjaan siswa dibacakan di depan 

kelas, (9) siswa lain mengomentari hasil pekerjaan temannya, (10) guru memberikan 

penguatan terhadap pembelajaran menulis cerpen, (11) guru dan siswa menyimpulkan 
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pembelajaran menulis cerpen, (12) guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran 

menulis cerpen.  

2.4 Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media 

foto pribadi dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis cerpen pada 

siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring Kabupaten Kendal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

atau sering disebut dengan PTK. Penelitian ini sifatnya berbasis kelas karena 

dilakukan dengan melibatkan komponen yang terdapat dalam proses belajar mengajar 

dikelas diantaranya : materi pelajaran, teknik pembelajaran, dan media pembelajaran. 

Bentuk kajian yang sistematis reflektif dilakukan oleh pelaku tindakan (guru) dan 

dilakukan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran adalah penelitian tindakan kelas 

(Subyantoro 2009:8). 

Penelitian ini akan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus untuk 

mengetahui perubahan atau perkembangan siswa dalam upaya peningkatan 

keterampilan menulis cerita pendek. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki 

pembelajaran menulis dan meningkatkan kemampuan menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi siswa melalui teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. Diharapkan dari penelitian ini hasil belajar dapat lebih maksimal.  

Pada penelitian ini, peneliti akan mengadaptasi desain AR menurut Tripp (1996 

dalam bukunya Subyantoro). Penelitian ini dilakukan dalam prasiklus, siklus 1, dan 

siklus 2. Dalam setiap siklus terdapat dua kali pertemuan atau tatap muka. Tiap siklus 

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

Setelah adanya refleksi maka peneliti akan mengetahui hasil awal baik segi 
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kekurangan dalam penelitian yang berupa analisis dan penilaian terhadap proses 

tindakan tersebut, setelah diketahui kekurangan maka perlu mendapatkan perhatian 

khusus sehingga perlu adanya refleksi ulang. Keempat tahapan dalam sebuah PTK 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

     

 

 

 

 

Gambar Desain Penelitian Tindakan Kelas pada Siklus AR yang 

diadaptasi dari (Kember, D. Dan M. Kelly, 1992) (dalam Subyantoro 

2007:29) . 

 

Rincian dari penjelasan tersebut sebagai berikut.  

Keterangan : 

P    : Perencanaan 

T    : Tindakan 

O   : Observasi 

R    : Refleksi 

RP  : Revisi Perencanaan 

S I  : Siklus I 

Observasi 

Awal 

(Prasiklus) 

P P 

 

SI 

 

S II 

R T R T 

O O 
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S II  : Siklus II 

 3.1.1 Prasiklus 

Sebelum penelitian tindakan kelas siklus I dilaksanakan, peneliti 

melakukan pengamatan dan analisis data prasiklus. Data prasiklus digunakan 

untuk mengetahui kondisi siswa sebelum dilakukan tindakan dan untuk 

mengetahui berbagai kesulitan yang dialami oleh siswa. Data prasiklus 

penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data tes dan nontes. Data tes bersumber 

dari nilai hasil tes awal siswa Kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring dalam 

menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi yang dilaksanakan 

oleh guru pada tanggal 27 Februari 2015, sedangkan data nontes bersumber 

dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan hasil 

pengamatan pembelajaran di kelas tersebut.  

Peneliti melaksanakan tes awal untuk pengambilan nilai prasiklus 

karena nilai hasil pembelajaran belum ada. Nilai hasil pembelajaran 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas tersebut dalam menulis cerita pendek 

berdasarkan pengalaman pribadi adalah 52 dan belum mencapai nilai KKM 

yaitu 75. Berdasarkan tahap prasiklus tersebut diketahui bahwa dari 31 siswa, 

siswa yang mencapai kategori baik yaitu nilai antara 74-84 sebanyak dua 

siswa atau 7 %. Siswa yang berhasil memperoleh nilai berkategori cukup, 

yaitu nilai antara 63-73 sebanyak lima siswa atau 16 %. Siswa yang 

memperoleh nilai kategori kurang yaitu nilai antara 51-62 sebanyak sembilan 

siswa atau 29 %. Siswa yang memperoleh nilai kategori sangat kurang yaitu 
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nilai antara 0-50 sebanyak 15 siswa atau 48 %. Siswa berkategori baik yang 

dinyatakan lulus hanya berjumlah dua dan yang lainnya yaitu 29 siswa 

dinyatakan remidial.  

Selanjutnya, peneliti juga mengambil dan menganalisis data prasiklus 

nontes berupa wawancara dan pengamatan. Berdasarkan pengamatan di 

lapangan, sikap spiritual dan sikap sosial siswa, seperti sikap tanggung jawab, 

peduli, responsif, dan santun juga masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan. 

Kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan juga masih memiliki banyak 

kekurangan, baik penggunaan model dan teknik pembelajaran yang kurang 

variatif maupun penggunaan media pembelajaran yang belum optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

diperoleh simpulan bahwa siswa masih menemukan berbagai kesulitan dalam 

menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Penggalian ide siswa 

masih kurang mendalam, siswa masih seperti menulis catatan harian di dalam 

buku pribadi. Sebagian besar siswa masih kurang dalam penulisan kalimat, 

tanda baca, dan pemilihan diksi.  

Dari data prasiklus tersebut, peneliti melakukan refleksi dan 

menyimpulkan bahwa perlu upaya untuk meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi secara tertulis. 

Salah satunya adalah dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. Nilai prasiklus digunakan dan dibandingkan dengan nilai siklus I dan 

siklus II sehingga dapat ditentukan adanya peningkatan keterampilan menulis 
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cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi secara tertulis pada siswa 

Kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring Kabupaten Kendal. 

 3.1.2 Proses Tindakan Siklus I 

Proses penelitian tindakan kelas siklus I terdiri atas empat tahap, yaitu 

prencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Proses penelitian tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

3.1.2.1 Perencanaan Siklus I 

Tahap perencanaan dimulai dengan refleksi awal, yaitu renungan atau 

pemikiran terhadap hasil kondisi awal berdasarkan nilai hasil tes, observasi, 

dan wawancara yang telah diketahui peneliti sebagaimana tercantum pada bab 

satu. Kegiatan dilanjutkan dengan persiapan  

pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi oleh 

peneliti dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu. 

Kegiatan ini sebagai upaya memecahkan segala permasalahan yang telah 

ditemukan pada refleksi awal dan segala hal yang perlu dilakukan akan lebih 

terarah dan sistematis.  

Langkah-langkah perencanaan siklus I meliputi: (1) memohon izin 

penelitian kepada sekolah yang bersangkutan; (2) melakukan kolaborasi 

dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk bekerja sama dalam 

penelitian yang akan dilakukan; (3) menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang berisi langkah-langkah yang dilakukan guru disamping 

bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan siswa dalam rangka implementasi 
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tindakan perbaikan yang telah direncanakan; (4) menyusun instrumen tes dan 

nontes. Instrumen tes adalah soal-soal yang berkaitan dengan menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi beserta pedoman penilaiannya. 

Instrumen nontes berupa lembar observasi, pedoman wawancara, lembar 

jurnal atau catatan harian guru, dan dokumentasi foto; (5) menyiapkan 

fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas seperti teknik dan 

media yang akan digunakan dalam penelitian; (6) mempersiapkan bahan 

materi ajar dan menganlisis data mengenai proses dan hasil tindakan kelas; 

serta (7) menyiapkan tim peneliti untuk membantu pengambilan data. 

 

3.1.2.2 Tindakan Siklus I 

Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti proses pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi pada siklus satu ini sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun. Pembelajaran dilaksanakan dalam dua 

pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas tiga tahap proses pembelajaran, yaitu 

pendahuluan, tahap pelaksanaan atau inti, dan tahap penutup. 

Dalam kegiatan inti, satu jam pelajaran pada pertemuan pertama 

berfokus pada memahami unsur intrinsik cerpen sedangkan satu jamnya dan 

dua jam pertemuan kedua berfokus pada menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. 
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1. Pertemuan Pertama 

Tahap pendahuluan meliputi: (1) siswa berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai; (2) siswa mendengarkan motivasi dari guru; (3) siswa bersama 

guru bertanya jawab mengenai peristiwa yang akhir-akhir ini di alami 

siswa di lingkungan sekitar; (4) siswa mendengarkan penjelasan tujuan 

dan manfaat pembelajaran dari guru, yaitu siswa mampu menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi; (5) Guru memberikan motivasi 

kepada siswa tentang pentingnya menulis cerpen. 

Setelah tahap pendahuluan dilaksanakan, guru dan peserta didik 

melaksanakan kegiatan inti pembelajaran. Inti pembelajaran ini 

merupakan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Berikut adalah 

penjelasannya: 

a. Eksplorasi  

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang cerpen dan unsur 

instrinsik cerpen 

2. Setiap siswa dibagikan cerpen berjudul “Hadiah yang hilang” 

3. Siswa membaca dan memahami cerita pendek yang telah 

mereka terima. 

4. Siswa menentukan tema, tokoh dan penokohan, sudut 

pandang, latar, alur,  amanat, dan gaya bahasa secara 

individu 
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5. Guru dan siswa bersama-sama membahas tema, tokoh dan 

penokohan, sudut pandang, latar, alur,  amanat, dan gaya 

bahasa pada cerpen  

 

b.  Elaborasi  

1. Guru mengarahkan siswa agar foto pribadi masing-masing 

menjadi inspirasi siswa dalam menentukan tema pada cerpen 

yang akan mereka tulis 

2. Siswa membuat kerangka cerpen dengan memanfaatkan 

pengalaman pribadi yang pernah mereka alami berbantuan foto 

pribadi dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik 

3. siswa menyusun dan mengembangkan kerangka yang telah 

dibuat  dalam bentuk cerpen (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 

dengan memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan.  

4. Guru membimbing satu persatu siswa yang mengalami 

kesulitan saat menulis cerpen  dari menentukan tema, membuat 

kerangka, dan mengembangkan kerangka. 

5. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil tulisan cerita 

pendek mereka. 

c. Konfirmasi  

1. Siswa menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui  
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2. Siswa memberitahukan kepada guru tentang hal-hal yang 

belum diketahui.  

Tahap penutup terdiri atas: (1) siswa bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan; (2) siswa dan guru merefleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan; (3) sebagai tindak lanjut siswa diminta 

untuk mencatat kesulitan yang dihadapi siswa; (4) siswa mendengarkan 

rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya yang disampaikan oleh guru. 

 

2. Pertemuan Kedua 

Tahap pendahuluan meliputi: (1) siswa berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai; (2) siswa mendengarkan motivasi dari guru sehingga siswa 

menjadi tertarik untukmengikuti pembelajaran selanjutnya; (3) siswa 

mengingat kembali materi tentang cerpen pada pertemuan sebelumnya ; 

(4) siswa menyimak penjelasan dari guru mengenai tujuan dan manfaat 

yang akan diperoleh setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen;  

Setelah tahap pendahuluan dilaksanakan, guru dan siswa 

melaksanakan kegiatan inti pembelajaran. Inti pembelajaran ini 

merupakan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Berikut adalah 

penjelasannya: 

a. Eksplorasi  

1. Guru memberikan hasil tulisan siswa pertemuan sebelumnya yang 

belum dinilai 
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2. siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik terbimbing dan media foto pribadi.  

3. Guru menjawab sekaligus memberikan arahan mengenai kesulitan-

kesulitan yang di hadapi siswa dalam menulis cerpen. 

4. Guru mengulas kembali materi yang diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya. 

5. Salah seorang siswa diminta untuk mempresentasikan hasil 

tulisannnya, dan siswa lain memberikan komentar. 

 

b. Elaborasi  

1. siswa membentuk  kelompok, satu kelompok lima siswa. 

2. siswa mendiskusikan cerpen yang dihasilkan dari pertemuan 

sebelumnya dan membahas hasil kerja siswa  

3. siswa menyunting hasil pekerjaan masing-masing dengan 

berdiskusi di dalam kelompok. 

4. guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan saat 

penyuntingan cerpen. 

5. siswa bertanya jawab dengan guru mengenai informasi yang belum 

diketahui.   

6. siswa menghasilkan cerpen yang lebih baik. 
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c. Konfirmasi  

1. Beberapa siswa menyampaikan hasil perbaikan cerpen miliknya. 

2. Siswa lain menanggapi hasil perbaikan cerpen milik teman. 

3. Guru memberikan penegasan hasil penilaian tersebut dengan jelas. 

 

Tahap penutup terdiri atas: (1) siswa bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan; (2) siswa dan guru merefleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan; (3) siswa diminta untuk menyimpan dan 

mempelajari kembali cerpen hasil tulisannya.  

 

3.1.2.3 Observasi Siklus I 

Observasi adalah mengamati hasil atau dampak dari tindakan-tindakan 

yang dilakukan siswa dalam pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. Peneliti sebelumnya menyiapkan lembar observasi untuk dijadikan 

pedoman dalam pengamatan data. 

Observasi dilakukan oleh peneliti selama pembelajaran berlangsung. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui respons yang dihasilkan dari penelitian 

yang telah dilakukan. Observasi dilakukan terhadap data tes dan nontes. Data 

tes yang diobservasi berupa hasil evaluasi keterampilan siswa. Nilai 

keterampilan siswa dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menulis 

cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi siswa. 



 
 

 
 

76 

Data nontes yang diobservasi berupa data yang diperoleh melalui 

beberapa cara, yaitu: (1) observasi siswa untuk mengetahui semua perilaku 

atau aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung; (2) 

wawancara kepada siswa terhadap proses pembelajaran yang telah 

berlangsung; (3) jurnal atau catatan harian guru; (4) jurnal atau catatan harian 

siswa; serta (5) dokumentasi. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti meminta tanggapan 

kepada siswa mengenai kesan dan pesan terhadap proses pembelajaran, teknik 

pembelajaran, dan media belajar yang digunakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. 

Tanggapan tersebut tertulis dalam jurnal atau catatan harian siswa. Selain itu, 

peneliti juga menggunakan jurnal atau catatan harian guru yang berisi 

pendapat guru (peneliti) tentang seluruh kejadian selama pembelajaran 

berlangsung. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa yang bertujuan 

untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap pembelajaran menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. Wawancara dilakukan diluar jam pelajaran 

terutama kepada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan nilai 

rendah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sikap positif dan negatif mereka 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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Pengambilan foto merupakan kegiatan dokumentasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini. Foto yang diambil berupa aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa selama kegiatan pembelajaran. Hasil pengambilan foto 

ini digunakan sebagai gambaran siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

Berdasarkan data hasil observasi yang ada, peneliti akan lebih tanggap 

terhadap segala yang menyangkut penyampaian materi menulis cerita pendek 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. Kesalahan dan kekurangan selama proses pembelajaran 

pada siklus I akan dapat teratasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada 

siklus II. 

Hasil observasi yang diperoleh terhadap siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan 

proses belajar pada siklus berikutnya. Dengan pengalaman pada siklus I 

diharapkan pencapaian tujuan pembelajaran pada siklus II dapat lebih 

maksimal. 

 

3.1.2.4 Refleksi Siklus I  

Setelah proses pembelajaran Siklus I berakhir, peneliti melakukan 

analisis hasil tes, hasil wawancara, dan hasil observasi. Dari hasil analisis 

akan didapat hasil pembelajaran pada Siklus I dan akan diketahui kemampuan 

siswa dalam menulis cerpen, sikap siswa selama mengikuti pembelajaran 
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menulis cerpen, dan kendala yang dialami siswa maupun guru dalam 

melakukan proses pembelajaran. Setelah itu, dilakukan refleksi mengenai 

keterampilan menulis cerpen siswa, pengungkapan proses dan perilaku siswa 

dalam pembelajaran, dan pengungkapan tindakan yang telah dilakukan oleh 

guru selama proses pembelajaran. Dari kekurangan-kekurangan yang ada pada 

Siklus I dilakukan perbaikan pada Siklus II, sedangkan kelebihannya 

dipertahankan. 

 

 3.1.3 Proses Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. Hasil 

refleksi siklus I diperbaiki pada siklus II. Langkah-langkah yang dilakukan 

pada siklus II pada dasarnya hampir sama dengan proses tindakan siklus I, 

tetapi terdapat beberapa perbedaan kegiatan pembelajaran pada siklus II yang 

dimaksudkan untuk langkah perbaikan. 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam proses tindakan siklus II 

dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Tiap pertemuan terdiri atas empat 

tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Hasil pelaksanaan 

siklus I yang diketahui dari refleksi siklus I diperbaiki pada siklus II, adapun 

tahapannya sebagai berikut: 

3.1.3.1 Perencanaan Siklus II 

Dibandingkan dengan pembelajaran pada siklus I, kegiatan 

perencanaan pada siklus II adalah: (1) kolaborasi peneliti dengan guru mata 
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pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu dengan lebih sering berdiskusi dengan guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman sejawat mengenai perihal dan 

tahapan apa saja yang perlu disiapkan dan dilakukan ketika akan memulai 

kegiatan pembelajaran; (2) menyusun perbaikan rencana pelaksanaan 

pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi; (3) menyusun 

perbaikan instrumen tes beserta pedoman penilaiannya, serta instrumen nontes 

yaitu lembar observasi, lembar jurnal atau catatan harian guru dan siswa, 

pedoman wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

3.1.3.2 Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II adalah  tindakan yang merupakan 

perbaikan pada siklus I. Pelaksanaan tindakan pada siklus II ini  dilaksanakan 

dengan memperbaiki masalah-masalah dan perilaku yang menjadi 

penghambat kegiatan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. Pada 

siklus II ini juga siswa diberikan arahan dan bimbingan agar menjadi lebih 

baik dalam pelaksanaan kegiatan menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II berbeda dengan tindakan yang 

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

dilakuakan pada siklus II. Ada beberapa perubahan antara lain sebelum siswa 

menulis cerpen, dijelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang terjadi 
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pada siklus I, kemudian siswa diberi arahan dan bimbingan agar dalam 

pelaksanaan kegiatan menulis cerpen pada siklus II menjadi lebih baik.  

Pada tahap ini dilakukan dua kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri 

atas tiga tahap proses pembelajaran, yaitu tahap pendahuluan, tahap 

pelaksanaan atau inti dan tahap penutup. 

1. Pertemuan Pertama 

Tahap pendahuluan meliputi: (1) siswa berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai; (2) siswa mendengarkan motivasi dari guru; (3) siswa bersama 

guru bertanya jawab mengenai peristiwa yang akhir-akhir ini di alami 

siswa di lingkungan sekitar; (4) siswa mendengarkan penjelasan tujuan 

dan manfaat pembelajaran dari guru, yaitu siswa mampu menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi; (5) Guru memberikan motivasi 

kepada siswa tentang pentingnya menulis cerpen. 

Setelah tahap pendahuluan dilaksanakan, guru dan siswa 

melaksanakan kegiatan inti pembelajaran. Inti pembelajaran ini 

merupakan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Berikut adalah 

penjelasannya: 

a. Eksplorasi  

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang cerpen dan unsur 

instrinsik cerpen 

2. Setiap siswa dibagikan cerpen berjudul “Bintang Ibu” dan 

“I Love You Bunda” 
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3. Siswa membaca dan memahami cerita pendek yang telah 

mereka terima. 

4. Siswa menentukan tema, tokoh dan penokohan, sudut 

pandang, latar, alur,  amanat, dan gaya bahasa secara 

individu 

5. Guru dan siswa bersama-sama membahas tema, tokoh dan 

penokohan, sudut pandang, latar, alur,  amanat, dan gaya 

bahasa pada cerpen  

b.  Elaborasi  

1. Guru mengarahkan siswa agar foto pribadi masing-masing 

menjadi inspirasi siswa dalam menentukan tema pada 

cerpen yang akan mereka tulis. Foto pribadi siswa pada 

siklus ke II ini berbeda dari siklus I. 

2. Siswa membuat kerangka cerpen dengan memanfaatkan 

pengalaman pribadi yang pernah mereka alami berbantuan 

foto pribadi dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik 

3. siswa menyusun dan mengembangkan kerangka yang telah 

dibuat  dalam bentuk cerpen (pelaku, peristiwa, latar, 

konflik) dengan memperhatikan pilihan kata, tanda baca, 

dan ejaan.  
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4. Guru membimbing satu persatu siswa yang mengalami 

kesulitan saat menulis cerpen  dari menentukan tema, 

membuat kerangka, dan mengembangkan kerangka. 

5. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil tulisan 

cerita pendek mereka. 

c. Konfirmasi  

1. Siswa menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui  

2. Siswa memberitahukan kepada guru tentang hal-hal yang belum 

diketahui.  

Tahap penutup terdiri atas: (1) siswa bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan; (2) siswa dan guru merefleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan; (3) sebagai tindak lanjut siswa diminta 

untyk mencatatkesulitan yang dihadapi siswa; (4) siswa mendengarkan 

rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya yang disampaikan oleh guru. 

Pertemuan Kedua 

Tahap pendahuluan meliputi: (1) siswa berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai; (2) siswa mendengarkan motivasi dari guru sehingga siswa 

menjadi tertarik untukmengikuti pembelajaran selanjutnya; (3) siswa 

mengingat kembali materi tentang cerpen pada pertemuan sebelumnya ; 

(4) siswa menyimak penjelasan dari guru mengenai tujuan dan manfaat 

yang akan diperoleh setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen.  
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Pada tahap pelaksanaan siklus II, guru hanya melakukan perbaikan 

kegiatan pada siklus I, misalnya guru menyebutkan bahwa masih ada 

sebagian siswa yang merasa kesulitan dalam menentukan tema dan alur, 

dalam cerpennya, guru memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. 

Kemudian guru memberikan contoh cerpen yang lebih bervariatif. Dalam 

penyampaian materi guru lebih pelan dan jelas lagi, sehingga tidak 

terkesan terburu-buru. Pada tahap pelaksanaan melalui langkah-langkah 

berikut: 

a. Eksplorasi  

1. Guru memberikan hasil tulisan siswa pertemuan sebelumnya 

yang belum dinilai 

2. siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang kesulitan-

kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik terbimbing dan media foto 

pribadi.  

3. Guru menjawab sekaligus memberikan arahan mengenai 

kesulitan-kesulitan yang di hadapi siswa dalam menulis cerpen. 

4. Guru mengulas kembali materi yang diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya. 

5. Salah seorang siswa diminta untuk mempresentasikan hasil 

tulisannnya, dan siswa lain memberikan komentar. 
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b. Elaborasi  

1. siswa membentuk  kelompok, satu kelompok lima siswa. 

2. siswa mendiskusikan cerpen yang dihasilkan dari pertemuan 

sebelumnya dan membahas hasil kerja siswa  

3. siswa menyunting hasil pekerjaan masing-masing dengan 

berdiskusi di dalam kelompok. 

4. guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan saat 

penyuntingan cerpen. 

5. siswa bertanya jawab dengan guru mengenai informasi yang 

belum diketahui.   

6. siswa menghasilkan cerpen yang lebih baik. 

 

c. Konfirmasi  

1. Beberapa siswa menyampaikan hasil perbaikan cerpen 

miliknya. 

2. Siswa lain menanggapi hasil perbaikan cerpen milik teman. 

3. Guru memberikan penegasan hasil penilaian tersebut dengan 

jelas. 

 

Tahap penutup terdiri atas: (1) siswa bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan; (2) siswa dan guru merefleksi terhadap 
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kegiatan yang sudah dilaksanakan; (3) siswa diminta untuk menyimpan dan 

mempelajari kembali cerpen hasil tulisannya. 

 

3.1.3.3 Observasi Siklus II 

Observasi atau pengamatan dilakukan terhadap segala perubahan 

tingkah laku dan sikap belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pada siklus II, peneliti memberi perhatian yang lebih terhadap siswa yang 

belum baik dalam bersikap ketika proses pembelajaran berlangsung sehingga 

dapat diketahui adanya peningkatan hasil tes dan perilaku siswa dalam 

mengerjakan tugas. 

Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap siswa dengan 

menggunakan lembar observasi dan melakukan pemotretan (pengambilan 

foto) selama proses pembelajaran berlangsung dengan dibantu teman peneliti 

sebagai pemotret (pengambil foto). Peneliti juga membagikan jurnal atau 

catatan harian kepada siswa untuk mengetahui tanggapan, kesan, dan pesan 

mereka selama mengikuti pembelajaran. 

Selain perihal tersebut, peneliti juga melakukan wawancara diluar jam 

pelajaran, terutama kepada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan 

nilai rendah dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap 

kegiatan pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. 
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3.1.3.4 Refleksi Siklus II 

Refleksi pada Siklus II ini dapat dikatakan sebagai evaluasi akhir dari 

seluruh pembelajaran yang berlangsung. Evaluasi ini untuk mengetahui dan 

menentukan kemajuan-kemajuan siswa dalam proses pembelajaran serta 

untuk mencari kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pembelajaran yang 

telah dilaksanakan melalui hasil tes, wawanacara, jurnal, dan observasi. 

Kemajuan-kemajuan yang muncul pada Siklus II menunjukkan peningkatan 

keterampilan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan  media foto pribadi dan perubahan perilaku 

siswa setelah dilaksanakan pembelajaran. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu keterampilan menulis cerita pendek 

dengan teknik latihan terbimbing pada siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 

Cepiring. Sedangkan sumber datanya yaitu kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring 

dengan jumlah siswa 31 siswa. Penentuan siswa kelas X-4 SMA N 1 Cepiring 

Kabupaten Kendal didasarkan pada (1) berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X-4 SMA N 1 Cepiring mengenai 

keterampilan menulis cerita pendek yang masih rendah; (2) siswa kurang 

antusias dan cenderung pasif terhadap pembelajaran menulis cerpen; (3) siswa 

masih kesulitan untuk memulai menulis khususnya menulis cerpen, karena 

siswa kurang menggali ide dan mencari gagasan; (4) kurangnya latihan yang 

diberikan guru dalam menulis cerpen; serta (5) sesuai dengan kurikulum 



 
 

 
 

87 

tingkat satuan pendidikan standar isi yang menyatakan bahwa salah satu 

kompetensi mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain ke dalam 

cerpen. Siswa harus bisa menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 

atau orang lain dalam cerpen (pelaku, peristiwa, latar). 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penelitian dilakukan terhadap 

siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring berbentuk penelitian tindakan kelas 

dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran menulis cerpen. Dalam 

penelitian tindakan kelas ini hanya dilakukan dalam dua siklus karena siswa 

sudah menunjukkan peningkatannya dalam menulis cerpen pada pelaksanaan 

siklus II. 

3.3 Variebel Penelitian 

Variabel yang diungkap dalam penelitian ini adalah keterampilan 

menulis cerpen melalui teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. 

`3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Cerpen  

Keterampilan menulis cerpen yang akan dicapai dan menjadi variabel 

penelitian ini adalah keterampilan siswa dalam menulis cerpen sebagai salah 

satu pembelajaran sastra yaitu menulis cerpen. 

3.3.2 Variabel Keterampilan Menulis Cerpen Dengan Teknik Latihan 

Terbimbing Berbantuan Media Foto Pribadi 

Variabel Keterampilan Menulis Cerpen dengan Teknik Latihan 

Terbimbing berbantuan Media Foto Pribadi adalah keterampilan siswa 
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menulis cerpen dengan memanfaatkan pengalaman pribadi berbantuan media 

foto pribadi yang pernah dialami untuk menentukan tema dan alur.  

Untuk memudahkan siswa, peranan guru dalam pembelajaran ini 

menjadi sangat penting dan esensial guna melaksanakan pembelajaran dengan 

teknik latihan terbimbing agar siswa dapat menulis cerpen dengan baik. 

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam pembelajaran menulis cerpen yaitu 

menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun cerpen yang meliputi: alur atau 

plot, tokoh dan penokohan, latar (setting), sudut pandang (point of fiew), gaya 

bahasa, tema. Langkah yang kedua yaitu guru mengarahkan siswa untuk dapat 

menemukan ide cerita. Ide cerita dapat diperoleh dari pengalaman pribadi 

berbantuan media foto pribadi, dalam hal ini siswa dapat menentukan tema 

dari pengalaman pribadi berbantuan media foto pribadi. Lankgkah Ketiga, 

membuat kerangka karangan, kerangka karangan berfungsi untuk menyusuri 

jalan cerita, sehingga tidak banyak yang menyimpang. Keempat, setelah garis 

besar dibuat dalam kerangka cerpen siswa mengembangkan kerangka tersebut 

menjadi sebuah cerpen yang utuh. Biarkan siswa bermain dengan 

imajinasinya untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, 

kemudian siswa diarahkan untuk menentukan siapa tokoh utamanya, apa 

masalahnya, bagaimana latar belakang ceritanya, bagaimana watak tokohnya, 

bagaimana plotnya, dimana klimaksnya, sudut pandang yang digunakan, 

darimana cerita awal dan bagaimana cerita penutupnya. Dalam hal ini 

diperlukan keterampilan berpikir yang penuh konsentrasi, logika yang tajam, 
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dan nalar yang kritis untuk berkreasi secara produktif menciptakan sebuah 

cerpen. Karena tema yang diambil berdasarkan pengalaman pribadi siswa, 

maka seharusnya siswa tidak mengalami kesulitan dalam menentukan tokoh 

utama, apa latar belakang ceritanya, bagaimana watak tokohnya, bagaimana 

plotnya, di mana klimaksnya, sudut pandang yang digunakan, darimana cerita 

awal dan bagaimana cerita penutupnya.  

Pada tahap-tahap tersebut di atas, guru memberikan bimbingan kepada 

siswa dengan cara berkeliling dan mengamati pekerjaan siswa satu per satu 

dan memberi pengarahan. Dalam hal ini guru harus mampu mencakup 31 

siswa tersbut. Bila kesulitan siswa secara menyeluruh yaitu misalnya dalam 

hal penulisan ejaan dan tanda baca, guru memberi arahan secara menyeluruh 

dengan menyampaiakan materi tentang ejaan dan tanda baca.  Siswa dibantu 

dengan media foto pribadi siswa untuk menggali ide cerita. 

Siswa dianggap berhasil dalam menulis cerpen jika secara individu 

mendapat nilai 75, dan secara klasikal siswa dianggap berhasil jika 80% dari 

seluruh jumlah siswa di kelas tersebut mendapat nilai 75. Dengan menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan menulis cerpen pada umumnya dan dapat mengubah perilaku 

siswa kearah yang lebih baik dalam proses pembelajaran menulis cerpen.  

 

 



 
 

 
 

90 

3.4 Indikator Penelitian 

Indikator dalam penelitian ini terdiri atas indikator kuantitatif dan 

indikator kualitatif. 

3.4.1 Indikator Kuantitatif 

Dalam indikator ini, penilaian dilakukan berdasarkan tes tertulis. 

Siswa dinyatakan berhasil menulis cerpen jika memperoleh nilai sesuai 

dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Indikator 

kuantitatif dijabarkan dengan instrumen tes. 

3.4.2 Indikator Kualitatif 

Dalam indikator ini, penilaian dilakukan berdasarkan teknik nontes. 

Siswa dinyatakan berhasil jika perilaku siswa berubah ke arah positif dan 

memiliki pendidikan karakter. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan 

instrumen berupa tes dan nontes.  

3.5.1 Instrumen Tes 

Bentuk instrumen penelitian yang berupa tes digunakan untuk 

mengungkapkan data kemampuan menulis cerpen pada siswa. Bentuk 

instrumen penelitian yang berupa tes adalah tes menulis cerpen. Aspek yang 

dinilai dalam tes menulis cerpen adalah: (1) Alur/Plot; (2) kesesuaian isis 

dengan tema; (3) tokoh dan penokohan; (4) Latar (setting) ; dan (5) bahasa. 
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Tabel 1. Rubrik penilaian keterampilan menulis cerpen 

No Aspek Penilaian 

Skor 

Maksimal 

1 Alur/plot 20 

2 Kesesuaian isi dengan tema 20 

3 Tokoh dan penokohan 25 

4 Latar/setting 15 

5 Bahasa  20 

Jumlah  100 

 

Tabel 2. Kriteria Tes Keterampilan Menulis Cerpen 

No 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria Skor Kategori 

1. Alur/plot Permaianan alur atau plot 

menarik, ada tegangan dan 

kejutan serta pembayangan yang 

akan terjadi, dan rangkaian 

peristiwa disusun secara urut 

dan berkesinambungan 

16-20 Sangat Baik  

Permaianan alur atau plot cukup 

menarik, ada tegangan dan 

11-15 Baik  
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kejutan serta pembayangan yang 

akan terjadi, dan rangkaian 

peristiwa disusun secara urut 

dan berkesinambungan 

Permaianan alur atau plot 

kurang menarik, kurang adanya  

tegangan dan kejutan serta 

pembayangan yang akan terjadi, 

dan rangkaian peristiwa disusun 

secara urut dan 

berkesinambungan 

6-10 Cukup Baik 

Permaianan alur atau plot tidak 

menarik, tidak adanya tegangan 

dan kejutan serta pembayangan 

yang akan terjadi, dan rangkaian 

peristiwa disusun secara urut 

dan berkesinambungan 

0-5 Kurang Baik 

2.  Kesesuaian 

isi dengan 

tema 

Tema yang ditulis sesuai dengan 

isi media foto pribadi dan baik 

dalam menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

16-20 Sangat Baik  
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Tema yang ditulis cukup sesuai 

dengan isi media foto pribadi 

dan cukup baik dalam 

menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

11-15 Baik  

Tema yang ditulis kurang sesuai 

dengan isi media foto pribadi 

dan kurang baik dalam 

menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

6-10 Cukup Baik 

Tema yang ditulis tidak sesuai 

dengan isi media foto pribadi 

dan tidak baik dalam 

menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

0-5 Kurang Baik 

3. Tokoh dan 

penokohan  

Pelukisan watak tokoh tajam 

dan nyata, tokoh mampu 

membawa pembaca mengalami 

peristiwa cerita. 

19-25 Sangat Baik 

Pelukisan watak tokoh cukup 

tajam dan cukup nyata, tokoh 

13-18 Baik 
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cukup mampu membawa 

pembaca mengalami peristiwa 

cerita. 

Pelukisan watak tokoh kurang 

tajam dan kurang nyata, tokoh 

kurang mampu membawa 

pembaca mengalami peristiwa 

cerita. 

7-12 Cukup Baik 

Pelukisan watak tokoh tidak 

tajam dan tidak nyata, tokoh 

tidak  mampu membawa 

pembaca mengalami peristiwa 

cerita. 

0-6 Kurang Baik 

4. Latar/setting 

 

Tepat dalam memilih tempat 

yang mengukuhkan terjadinya 

peristiwa, tepat memilih waktu 

yang memiliki tampakan 

atmosfir, dan tepat 

menggambarkan suasana yang 

mendukung peristiwa. 

12-15 Sangat Baik 

Cukup baik dalam 8-11 Baik 
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mendeskripsikan tema yang 

terkandung dalam cerita dan 

ditawarkan kepada pembaca, 

baik dalam menyajikan tema 

dari simpulan keseluruhan 

cerita, tema mengangkat dari 

masalah-masalah kehidupan. 

Kurang baik dalam 

mendeskripsikan tema yang 

terkandung dalam cerita dan 

ditawarkan kepada pembaca, 

baik dalam menyajikan tema 

dari simpulan keseluruhan 

cerita, tema mengangkat dari 

masalah-masalah kehidupan. 

4-7 Cukup Baik 

Tidak baik dalam 

mendeskripsikan tema yang 

terkandung dalam cerita dan 

ditawarkan kepada pembaca, 

baik dalam menyajikan tema 

dari simpulan keseluruhan 

0-3 Kurang Baik 
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cerita, tema mengangkat dari 

masalah-masalah kehidupan. 

5. Gaya bahasa Tepat dalam memilih bahasa 

yang mengandung unsur emotif 

bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan tepat dalam 

memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

16-20 Sangat Baik 

Cukup tepat dalam memilih 

bahasa yang mengandung unsur 

emotif bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan cukup tepat 

dalam memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

11-15 Baik  

Kurang tepat dalam memilih 6-10 Cukup Baik  
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bahasa yang mengandung unsur 

emotif bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan kurang tepat 

dalam memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

Tidak tepat dalam memilih 

bahasa yang mengandung unsur 

emotif bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan tidak tepat dalam 

memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

0-5 Kurang Baik 

 

Tabel 3. Kategori Penilaian Tes Keterampilan Menulis Cerpen 

No Kategori Rentang Nilai 

1. Sangat Baik 85-100 
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2. Baik 74-84 

3. Cukup 63-73 

4. Kurang 51-62 

5. Sangat kurang 0-50 

 

3.5.2 Instrumen Nontes 

Teknik nontes adalah alat penilaian yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan si tester tanpa alat tes. Teknik nontes 

dipergunakan untuk mendapatkan data yang langsung atau paling tidak secara 

tidak langsung berkaitan dengan tingkah laku kognitif.  

Instrumen ini berwujud observasi, jurnal atau catatan harian guru dan 

siswa, wawancara, dan dokumentasi foto.  

3.5.2.1 Pedoman Observasi  

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

pengamatan untuk siswa. Dengan observasi, seluruh aktivitas siswa selama 

proses pengajaran akan terpotret. Lembar pengamatan digunakan untuk 

mendapatkan data tentang perilaku dan respon siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Aspek perilaku yang 

menjadi objek pengamatan peneliti dalam penelitian ini lebih ditekankan pada 

aktivitas inti pembelajaran, yaitu aktivitas pada saat kegiatan menulis cerpen. 

Aspek yang diamati adalah sebagai berikut: 1) kesiapan siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran menulis cerpen; 2) keseriusan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru; 3) siswa merespon positif dan tertarik 

terhadap teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi; 4) siswa ikut 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menulis cerpen; 5) siswa aktif 

mengerjakan tugas menulis cerpen; dan 6) siswa berpartisipasi dalam 

melakukan refleksi mengenai pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. 

3.5.2.2 Pedoman Catatan Harian Guru dan Siswa  

Pedoman jurnal atau catatan harian digunakan untuk mengetahui 

segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. Catatan harian dibuat oleh guru setiap akhir pembelajaran 

pada sebuah lembar kertas yang disiapkan.  

Catatan harian guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang 

dianggap penting selama pembelajaran berlangsung secara tertulis. Aspek 

pertanyaan yang digunakan dalam catatan harian guru meliputi: 1) minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi; 2)  

respon dan keaktifan siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi; 3) perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis cerpen 



 
 

 
 

100 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi; 4) suasana dan situasi kelas selama proses pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi; 5) kedisiplinan siswa terhadap 

tugas yang diberikan oleh guru. 

Catatan harian siswa berisi uraian pendapat siswa terhadap hal-hal 

yang menarik pada keseluruhan proses pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi Adapun hal-hal yang diuraikan antara lain: 1) perasaan dan 

kesan siswa mengenai pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi; 2) 

pendapat siswa tentangg penggunaan teknik latihan terbimbing dan media foto 

pribadi dalam pembelajaran menulis cerpen; 3) kesulitan kemudahan siswa 

dalam menulis cerpen; 4) Saran yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. 

3.5.2.3 Pedoman Wawancara  

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau 

pendapat siswa secara langsung terhadap pembelajaran menulis cerpen. 

Wawancara berpedoman pada lembar pedoman wawancara yang telah 

disiapkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan oleh peneliti diluar jam 

pelajaran atau setelah jam pelajaran berakhir. 
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Beberapa hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah sebagai 

berikut: 1) Apakah kalian merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? ; 2) Bagaimana mengenai penjelasan guru 

saat pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi?; 3) Apakah teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi dapat membantu mempermudah Anda 

dalam menulis cerita pendek  berdasarkan pengalaman pribadi ?; 4) Manfaat 

apakah yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi?; 5) Apa kesan dan saran kalian terhadap pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi?. 

3.5.2.4 Panduan Dokumentasi Foto 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi 

foto. Dokumentasi merupakan data yang cukup penting sebagai bukti 

terjadinya suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, peneliti memandang perlu 

menggunakan dokumen sebagai salah satu data instrumen nontes. Foto 

diambil sebagai sumber data, dapat memperjelas data yang lain. Hasil dari 

pengambilan gambar ini dideskripsikan dan dipadukan dengan data yang lain. 

Dokumentasi dilakukan pada saat (1) aktivitas siswa ketika 

memperhatikan penyampaian materi; (2) aktivitas siswa ketika berdiskusi 
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kelompok; (3) aktivitas siswa ketika menulis cerpen; (4) aktivitas guru saat 

melakukan pembimbingan menulis cerpen; dan (5) aktivitas siswa ketika 

membacakan hasil karyanya di depan kelas. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu 

teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui 

keterampilan siswa dalam menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

setelah mengikuti pembelajaran. Teknik nontes digunakan untuk mengetahui 

proses pembelajaran dan perubahan perilaku setelah mengikuti pembelajaran. 

3.6.1 Teknik Tes 

Tes dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu siklus I 

dan siklus II. Tes dilakukan untuk memperoleh data dari siswa terhadap 

penguasaan materi yang telah diberikan oleh guru. Bentuk soalnya berupa soal 

tertulis berbentuk uraian bebas (terbuka). Tes dilaksanakan pada akhir siklus I 

dan siklus II.  

Hasil tes pada siklus I akan dianalisis. Dari hasil analisis tersebut maka 

akan diketahui kelemahan siswa dalam kegiatan menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman prinadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi sehingga dapat dijadikan bahan refleksi untuk peningkatan pada siklus 

II.  
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Data hasil tes dapat diperoleh dengan tiga langkah yaitu persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan dilakukan dengan cara pembagian 

lembar soal kepada siswa. Pelaksanaan berupa kegiatan siswa saat 

mengerjakan soal tersebut. Evaluasi dilakukan dengan cara mengoreksi dan 

memberikan nilai pada hasil pekerjaan siswa. 

 

3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data berupa proses 

pembelajaran dan perubahan perilaku belajar siswa dalam menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. Bentuk teknik nontes dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, jurnal atau catatan harian, dan dokumentasi foto. 

 

3.6.2.1 Observasi 

Teknik observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung pada 

siklus I dan siklus II. Observasi dilakukan pada semua siswa dengan 

memberikan tanda pemeriksaan (check list) pada lembar observasi 

berdasarkan pengamatan saat pembelajaran berlangsung. Teknik ini bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan mengamati perilaku siswa selama 

pembelajaran  

Adapun aspek perilaku yang diamati mencakup sikap spiritual dan 

sikap sosial yang mencakup empat sikap yaitu: 1) kesiapan siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran menulis cerpen; 2) keseriusan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru; 3) siswa merespon positif dan tertarik 

terhadap teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi; 4) siswa ikut 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menulis cerpen; 5) siswa aktif 

mengerjakan tugas menulis cerpen; dan 6) siswa berpartisipasi dalam 

melakukan refleksi mengenai pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. 

Tahap observasi yang dilakukan meliputi tiga langkah yaitu: (1) 

mempersiapkan lembar observasi; (2) melaksanakan observasi: dan (3) 

mencatat hasil observasi dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disiapkan. 

3.6.2.2 Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui pendapat, kesan, pesan, 

kesulitan, dan manfaat dari siswa mengenai pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Wawancara dilakukan diluar jam pelajaran dengan 

menggunakan teknik tanya jawab secara langsung kepada siswa. Sasaran 

wawancara adalah siswa yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah.  

Adapun aspek yang diungkapkan dalam wawancara meliputi: (1) 

perasaan siswa saat mengikuti pembelajaran; (2) pendapat siswa mengenai 

pembelajaran yang telah dilaksanakan; (3) kesan dan tanggapan siswa saat 

mengikuti pembelajaran; (4) kesulitan yang dialami oleh siswa ketika 
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pembelajaran berlangsung; (5) saran siswa terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Tahapan wawancara meliputi tiga langkah yaitu: (1) menyiapkan 

pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada 

siswa; (2) menentukan siswa yang akan diwawancarai; dan (3) melaksanakan 

wawancara dengan mencatat hasil wawancara tersebut. 

 

3.6.2.3 Jurnal atau Catatan Harian 

Jurnal atau catatan harian merupakan catatan yang ditulis oleh guru 

dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Jurnal ini dibuat untuk 

mengetahui respons mereka terhadap pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi.  

Jurnal atau catatan harian siswa diisi oleh siswa dengan menjawab 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran. Sementara itu, 

jurnal atau catatan harian guru diisi oleh guru yang berisi uraian pendapat dan 

seluruh aktivitas yang ditangkap selama pembelajaran berlangsung.  

 

3.6.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh gambaran secara visual 

tentang pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi.  
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Hal-hal yang perlu didokumentasikan yaitu: (1) aktivitas siswa ketika 

memperhatikan penyampaian materi; (2) aktivitas siswa ketika berdiskusi 

kelompok; (3) aktivitas siswa ketika menulis cerpen; (4) aktivitas guru saat 

melakukan pembimbingan menulis cerpen; dan (5) aktivitas siswa ketika 

membacakan hasil karyanya di depan kelas. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi teknik kuantitaif dan 

teknik kualitatif. 

 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil tes menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi pada 

siklus I dan siklus II. Analisis data tes secara kuantitatif dilakukan dengan 

merekap skor yang diperoleh siswa, menghitung skor kumulatif dari seluruh 

aspek, menghitung skor rata-rata kelas dan menghitung persentase. Persentase 

skor dihitung menggunakan rumus berikut: 

NP =   NK  x 100% 

            R           

    Keterangan: 

    NP =nilai dalam presentase 

     NK =nilai komulatif siswa  

     R =jumlah responden                
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Hasil perhitungan nilai siswa dari masing-masing tes ini kemudian 

dibandingkan, yaitu antara siklus I dan siklus II. Hasil ini akan memberikan 

gambaran mengenai persentase peningkatan keterampilan menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. 

 

3.7.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang 

diperoleh dari data nontes berupa observasi, wawancara, jurnal atau catatan 

harian, dan dokumentasi. Adapun langkah penganalisisan data kualitatif 

adalah dengan menganalisis lembar observasi yang telah diisi pada saat 

kegiatan pembelajaran dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kriteria 

dengan dibantu teman peneliti.  

Data jurnal atau catatan harian dianalisis dengan cara membaca 

seluruh catatan harian siswa dan guru. Data wawancara dianalisis dengan cara 

membaca lagi catatan wawancara. Adapun data dokumentasi dianalisis 

dengan cara melihat kembali gambar yang telah diambil ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung, baik pada siklus I maupun siklus II.  

Data yang diperoleh dari hasil tes siklus I dan siklus II digunakan 

untuk mengetahui proses pembelajaran dan perubahan perilaku belajar siswa 

dalam pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dengan penerapan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi pada pembelajaran menulis cerpen ini 

dilaksanakan pada siswa kelas X-4 SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal.  

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil prasiklus, tindakan pada siklus 

I, dan tindakan pada siklus II. Hasil prasiklus berupa nilai pembelajaran 

menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi sebelum menggunakan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. Selanjutnya, hasil 

tindakan pada siklus I dan siklus II diperoleh dari data tes pengetahuan dan 

keterampilan serta data nontes hasil proses pembelajaran dan perubahan sikap 

siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi.  

Setiap siklus dari penelitian ini dilakukan dengan empat tahap antara 

lain yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian yang 

berupa menulis cerita pendek disajikan dalam bentuk data kuantitatif. Adapun 

hasil lainnya diperoleh melalui observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi foto yang disajikan dalam bentuk data kualitatif. 
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4.1.1 Hasil Prasiklus 

Sebelum tindakan siklus I dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan 

prasiklus mata pelajaran bahasa Indonesia pokok bahasan menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan siswa menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman 

pribadi. Dalam hal ini guru meminta siswa untuk menulis sebuah cerita 

pendek. 

Setelah dilakukan apersepsi tersebut di atas ternyata masih banyak 

siswa yang belum dapat menemukan ide gagasan yang tepat untuk menulis 

cerita pendek, dan juga untuk menulis cerita pendek yang baik siswa masih 

mengulang-ulang kalimat sehingga terasa kalimat menjadi kurang efektif 

karena sebuah cerita pendek diharuskan menggunakan kalimat yang jelas. 

Dengan adanya prasiklus kita dapat mengetahui tingkat kemampuan 

siswa dalam menulis cerita pendek. Hasil prasiklus dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Prasiklus 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Presentase 

(%) 
Rata-rata 

1 Sangat Baik 
85-100 

 
   

 

1609 : 31 

= 52 

 

Kategori 

Kurang 

 

 

 

2 Baik 74-84 2 152 7 

3 Cukup 63-73 5 327 16 

4 Kurang 51-62 9 486 29 

5 
Sangat 

Kurang 
0-50 15 644 48 

Jumlah 31 1609 100 
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Ketuntasan = 2 x 100% 

                        31 

                     = 6,45%  

 

Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil keterampilan menulis 

cerita pendek siswa pada tahap prasiklus dengan nilai rata-rata 52 dan belum 

mencapai nilai KKM yaitu 75. Nilai rata-rata 52 ini termasuk dalam kategori 

kurang. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 31 siswa, siswa yang 

mencapai kategori baik yaitu nilai antara 74-84 sebanyak 2 siswa atau 7 %. 

Siswa yang berhasil memperoleh nilai berkategori cukup, yaitu nilai antara 

63-73 sebanyak 5 siswa atau 16 %. Siswa yang memperoleh nilai kategori 

kurang yaitu nilai antara 51-62 sebanyak 9 siswa atau 29 %. Siswa yang 

memperoleh nilai kategori sangat kurang yaitu nilai antara 0-50 sebanyak 15 

siswa atau 48 %. Siswa berkategori baik yang dinyatakan lulus hanya 

berjumlah 2 dan yang lainnya yaitu 29 siswa dinyatakan remidial. Secara 

keseluruhan siswa yang mencapai nilai di atas KKM berjumlah 2 sedangkan 

yang dinyatakan remidial mencapai 29 siswa, sehingga persentase 

ketuntasannya masih mencapai 6,45 %. Penggambaran lebih jelas mengenai 

keterampilan menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi prasiklus 

dapat dilihat pada diagram 1 berikut. 
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Diagram 1. Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Prasiklus 

 

Diagram 1 menggambarkan bahwa hasil tes prasiklus menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi yang termasuk kategori baik dengan 

presentase 7 %, kategori cukup dengan presentase 16 %, kategori kurang 

dengan presentase 29 %, kategori sangat kurang 48 %, dan tidak ada siswa 

yang mendapatkan nilai sangat baik dengan presentase 0 %. 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian keterampilan menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. Tindakan siklus I dilaksanakan sebagai upaya 

untuk memperbaiki dan memecahkan masalah menulis cerpen yang dihadapi 

siswa. Pelaksanaan pembelajaran menulis cerita pendek siklus I terdiri atas 

hasil tes dan hasil nontes. Hasil tes siswa pada tindakan siklus I diperoleh dari 
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hasil tes menulis cerita pendek. Hasil nontes, berupa data-data yang diperoleh 

dari hasil observasi, catatan harian atau jurnal siswa dan guru, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Hasil penelitian siklus I diuraikan sebagai berikut.  

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Cerpen Berdasarkan Pengalaman 

Pribadi Dengan Teknik Latihan Terbimbing Berbantuan Media 

Foto Pribadi Siklus I 

Proses pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada siklus I 

terdiri atas dua pertemuan. Siklus I pertemuan pertama ini dilaksanakan pada 

hari Jum‟at, 29 Mei 2015. Kondisi kelas pada awal pertemuan pertama 

awalnya kurang kondusif, hal ini dikarenakan jam pelajaran kelas X-4 SMA N 

1 Cepiring berlangsung pada jam pelajaran terakhir yaitu pukul 09.30-11.00 

atau jam pelajaran ke 4-5. Hal inilah yang menyebabkan siswa  yang kurang 

semangat dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas, karena 

mereka juga sudah dalam keadaan capek. Pada pertemuan pertama terdiri atas 

tiga tahapan. Tahap yang pertama adalah pendahuluan, yaitu apersepsi yang 

diawali dengan pengondisian siswa dan pemberian pertanyaan pancingan yang 

berhubungan dengan materi. Guru juga menumbuhkan minat siswa mengenai 

pembelajaran menulis cerpen. Pemberian pertanyaan pada siswa merupakan 

langkah awal untuk mengetahui kesiapan siswa dalam melakukan 

pembelajaran. Dalam hal ini, siswa masih belum siap untuk mengikuti 

pembelajaran. Akan tetapi, ketiga guru memberikan pertanyaan yang 
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bersangkutan dengan materi, ada beberapa siswa yang aktif menjawab dan 

memperhatikan penjelasan guru. Selebihnya, sebagian besar siswa masih 

belum berani menjawab pertanyaan dan kurang memperhatikan penjelasan 

guru. Hal ini terlihat ketika guru mengajukan pertanyaan, banyak siswa yang 

diam tidak menjawab dan ketika guru menjelaskan materi, banyak siswa yang 

ngobrol sendiri dengan temannya dan bermalas-malasan. 

Tahap selanjutnya adalah kegiatan inti, yang terdiri atas beberapa 

tahap pula. Tahap eksplorasi berisi penjelasan tentang materi cerita pendek 

dan unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek serta langkah menulis cerita 

pendek. Siswa dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator. Siswa dijelaskan informasi mengenai materi yang akan dipelajari, 

yaitu tentang menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. Sebelum menulis 

cerita pendek setiap siswa dibagikan cerita pendek berjudul “Hadiah yang 

hilang” untuk dibahas unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek tersebut 

secara individu siswa, kemudian dibahas secara bersama-sama oleh guru dan 

siswa. Siswa dilibatkan untuk mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

unsur pembangun cerita pendek dan langkah-langkah menulis cerita pendek 

yang akan dipelajari. Guru melibatkan siswa untuk aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran menulis cerita pendek. Selanjutnya adalah tahap elaborasi, yaitu 

guru mengarahkan siswa agar foto pribadi masing-masing menjadi inpirasi 

siswa dalam menentukan tema, siswa membuat kerangkan cerpen dengan 
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memanfaatkan pengalaman pribadi yang pernah mereka alami berbantuan 

media foto pribadi dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik atau 

pembangun cerpen. Setelah siswa membuat kerangka cerpen, siswa menyusun 

dan mengembangkan kerangka tersebut dalam bentuk cerpen dengan 

memperhatikan ejaan dan tanda baca yang baik. Selama proses pembuatan 

cerpen, guru membimbing siswa satu persatu yang mengalami kesulitan saat 

menulis cerpen dari menentukan tema, membuat kerangka, dan 

mengembangkan kerangka. Setelah pekerjaan siswa selesai, guru meminta 

siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. Tahap selanjutnya yaitu 

tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi ini, setelah proses menulis cerita 

pendek selesai siswa menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui dan 

memberitahukan kepada guru tentang hal-hal yang belum diketahui tersebut.  

Tahap yang terakhir yaitu tahap penutup, yaitu guru dan siswa 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung, guru 

memberikan penguatan materi berkaitan dengan menulis cerita pendek. Guru 

dan siswa melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dan yang 

terakhir siswa mendengarkan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya 

yang disampaikan oleh guru. 

Pertemuan kedua pada siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Mei 

2015. Pada pertemuan kedua, siswa melakukan kegiatan penyuntingan dan 

perbaikan pada hasil cerpen sebelumnya. Pertemuan kedua ini seperti pada 

pertemuan pertama, yaitu terdiri atas tiga tahapan. 



 
 

 
 

115 

Tahap awal pada pertemuan kedua pada siklus I ini, guru memberikan 

apersepsi dengan mengulas materi yang telah diberikan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek dan langkah-

langkah dalam menulis cerita pendek. Pada kegiatan ini siswa sudah mulai 

menunjukkan adanya respon yang ditandai dengan beberapa pertanyaan  yang 

dikemukakan siswa mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek, serta 

langkah-langkah menulis cerita pendek secara runtut dan berkesinambungan 

yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. 

Tahap berikutnya yaitu tahap inti, tahap inti yang terdiri atas tiga 

tahap. Pada tahap eksplorasi ini guru memberikan hasil tulisan siswa 

pertemuan sebelumnya yang belum dinilai, salah seorang siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil tulisannya dan guru serta siswa memberikan 

komentar. Tahapan selanjutnya yaitu tahap elaborasi, siswa membentuk 

kelompok, satu kelompok lima siswa, siswa mendiskusikan cerpen yang 

dihasilkan dari pertemuan sebelumnya dan membahas hasil kerja siswa, siswa 

menyunting hasil pekerjaan masing-masing dengan berdiskusi di dalam 

kelompok, guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan saat 

penyuntingan cerpen, siswa bertanya jawab dengan guru mengenai informasi 

yang belum diketahui, dan siswa menghasilkan cerpen yang lebih baik. 

Tahapan terakhir pada kegiatan inti ini adalah tahap konfirmasi. Pada tahap 

konfirmasi ini, beberapa siswa menyampaikan hasil perbaikan cerpen 
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miliknya, siswa lain menanggapi hasil perbaikan cerpen milik teman, guru 

memberikan pebegasan penilaian tersebut dengan jelas. 

Pada tahap penutup guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang 

telah berlangsung dan memberikan penguatan materi berkaitan dengan 

menulis cerita pendek. Guru menawarkan kepada siswa untuk memberikan 

simpulan atas pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari tersebut. Hal 

ini dilakukan guna mengukur sejauh mana pemahaman siswa dalam 

mengungkapkan materi yang telah diberikan. Setelah beberapa dari siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran, guru menyampaikan pernyataan 

simpulan untuk menguatkan simpulan yang telah dikemukakan oleh siswa. 

Kemudian siswa dan guru melakukan refleksi bersama setelah pelaksanaan 

pembelajaran sambil memberikan saran dan kesan terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui observasi, catatan harian 

atau jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus I dapat disimpulkan 

bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi, dapat dikatakan belum maksimal dan hasilnya belum 

memuaskan. Dari hasil observasi siklus I masih terdapat perilaku siswa yang 

negatif pada saat mengikuti pembelajaran, siswa kurang antusias, tidak 

konsentrasi,mengganggu teman, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan 

sering melihat pekerjaan teman. 
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Berdasarkan catatan harian atau jurnal siswa terhadap penggunaan 

teknik latihan terbimbing dan memanfaatkan pengalaman pribadi berbantuan 

media foto pribadi sebagai inspirasi menulis cerpen, siswa merasa senang dan 

terbantu dengan teknik dan media pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran tersebut. Dengan adanya teknik latihan terbimbing dan 

memanfaatkan pengalaman pribadi berbantuan media foto pribadi sebagai 

inspirasi menulis cerpen, siswa lebih berminat dan lebih antusias dalam 

pembelajaran menulis cerpen sehingga memudahkan siswa dalam menemukan 

ide atau gagasan mereka. Hal ini merupakan pengalaman pertama mereka 

dalam menulis cerpen menggunakan teknik latihan terbimbing dan 

memanfaatkan pengalaman pribadi berbantuan media foto pribadi 

menentukan tema cerpen. Maka dari itu, tidak sedikit siswa yang masih belum 

paham dengan kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan catatan harian atau jurnal guru yang termasuk dalam 

proses pembelajaran adalah respon siswa terhadap pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. Sebagian siswa memberikan respon positif 

terhadap kegiatan pembelajaran tersebut. Ada beberapa siswa yang masih 

menunjukkan perilaku negatif, tetapi ada pula yang sudah dapat mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik. Perilaku negatif itu misalnya mengganggu 

teman lain, mengantuk, ngobrol dengan teman, mondar-mandir kesana-

kemari, dan tidak berani bertanya pada guru secara langsung, sedangkan 
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perilaku positif ditunjukkan dengan keantusiasan siswa dalam proses 

pembelajaran seperti siswa memperhatikan penjelasan guru, dan siswa aktif 

mengerjakan tugas, sehingga proses pembelajaran berlangsung intensif dan 

kondusif. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada 

siklus I sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan pada siklus I merupakan 

kegiatan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek dan 

untuk mengetahui keadaan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

4.1.2.2 Hasil Tes Menulis Cerpen Berdasarkan Pengalaman Pribadi 

Dengan Teknik Latihan Terbimbing Berbantuan Media Foto 

Pribadi Siklus I 

Hasil tes siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. Hasil tes pada siklus I secara 

klasikal merupakan penjumlahan skor dari delapan aspek penilaian 

keterampilan menulis cerita pendek. Kedelapan aspek tersebut meliputi : (1) 

alur; (2) kesesuaian isi dengan tema; (3) tokoh dan penokohan; (4) 

latar/setting; dan (5) bahasa. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I adalah 

31 siswa. Hasil menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 
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teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada siklus I dapat 

dilihat pada tabel 4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Siklus I 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Presentase 

(%) 
Rata-rata 

1 Sangat Baik 
85-100 

 
   

2125 : 31 

= 68,54 

 

Kategori 

Cukup  

 

 

 

 

 

 

2 Baik 74-84 14 1089 45,16 

3 Cukup 63-73 7 484 22,58 

4 Kurang 51-62 10 552 32,26 

5 
Sangat 

Kurang 
0-50    

Jumlah 31 2125 

100 

 
Ketuntasan = 14 x 100% 

                        31 

                     = 45,16%  

 

Data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil keterampilan menulis 

cerita pendek siswa pada tahap siklus I dengan nilai rata-rata 68,54 dan belum 

mencapai nilai KKM yaitu 75. Nilai rata-rata 68,54  ini termasuk dalam 

kategori cukup baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 31 

siswa, tidak ada siswa yang mencapai kategori sangat baik dengan nilai antara 

85-100. Kategori baik yaitu nilai antara 74-84 sebanyak 14 siswa atau 

45,16%. Siswa yang berhasil memperoleh nilai berkategori cukup, yaitu nilai 

antara 63-73 sebanyak tujuh siswa atau 22,58%. Siswa yang memperoleh nilai 

kategori kurang yaitu nilai antara 51-62 sebanyak 10 siswa atau 32,26%. 



 
 

 
 

120 

Siswa yang memperoleh nilai kategori sangat kurang yaitu nilai antara 0-50 

tidak ada siswa yang mendapatkan. Siswa berkategori baik yang dinyatakan 

lulus berjumlah 14 dan yang lainnya yaitu 17 siswa dinyatakan remidial. 

Secara keseluruhan siswa yang mencapai nilai di atas KKM berjumlah 14 

sedangkan yang dinyatakan remidial mencapai 17 siswa, sehingga persentase 

ketuntasannya masih mencapai 45,16%. Penggambaran lebih jelas mengenai 

keterampilan menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada Siklus 1 dapat dilihat 

pada diagram 2 berikut. 

 

 

Diagram 2. Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Siklus I 

 Diagram 2 menggambarkan bahwa hasil tes siklus I menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi yang termasuk kategori baik dengan presentase 
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45,16%, kategori cukup dengan presentase 22,58%, kategori kurang dengan 

presentase 32,26%, kategori sangat kurang dan sangat baik tidak ada siswa 

yang mendapat nilai yaitu dengan presentase 0 %. 

Nilai siklus I ini diperoleh dari penjumlahan skor delapan aspek 

penilaian. Kedelapan aspek tersebut adalah: (1) alur; (2) kesesuaian isi dengan 

tema; (3) tokoh dan penokohan; (4) latar/setting; dan (5) bahasa.  

4.1.2.1 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Alur atau Plot Siklus I 

 Aspek pertama yaitu aspek alur. Penilaian aspek alur difokuskan pada 

permainan alur yang menarik dan sesuai tahapan pengenalan, pertikaian, 

klimaks, dan penyelesaian. Hasil tes pada aspek alur atau plot dapat dilihat 

pada tabel 4.11 berikut. 

4.11 Tabel Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Alur atau Plot Siklus I 

No Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Skor Rata-

rata  

1 Sangat Baik 16-20 20 334 64,51 487 : 31 =  

15,70 

Kategori 

Baik 

2 Baik 11-15 11 153 35,49 

3 Cukup Baik 6-10    

4 

Kurang 

Baik 

0-5    

Jumlah  31 487 100 
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 Data tabel 4.11 menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan 

menulis cerita pendek dalam aspek alur atau plot adalah 15,70 termasuk 

kategori baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 31 siswa, siswa 

yang mencapai kategori sangat baik dengan nilai antara 16-20 sebanyak 20 

siswa atau 64,51%. Kategori baik dengan nilai antara 11-15 sebanyak 11 

siswa atau 35,49%. Kategori cukup dengan nilai antara 6-10 dan kategoi 

kurang dengan skor 0-5 tidak ada siswa yang mendapatkan. Jadi skor rata-rata 

pada aspek alur dan plot dalam menulis cerita pendek adalah 15,70 dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam menentukan alur 

atau plot sudah baik. 

4.1.2.2 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Kesesuaian Isi dengan 

Tema Siklus I 

Aspek kedua yaitu aspek kesesuaian isi dengan tema. Penilaian aspek 

kesesuaian isi dengan tema difokuskan pada kesinambungan antara cerita 

yang dibuat oleh penulis dengan tema yang terinspirasi dari media foto pribadi 

siswa. Hasil tes pada aspek kesesuaian isi dengan tema dapat dilihat pada 

tabel 4.12 berikut.  

 4.12 Tabel Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Kesesuaian Isi dengan 

Tema Siklus I 

No Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Skor Rata-

rata 
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1 Sangat Baik 16-20 13 216 41,94 453 : 31 = 

14,61 

Kategori 

Baik 

2 Baik 11-15 18 237 58,06 

3 Cukup Baik 6-10    

4 Kurang 

Baik 

0-5    

Jumlah  31 453 100 

 

 Data tabel 4.12 menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan 

menulis cerita pendek dalam aspek kesesuaian isi dengan tema adalah 14,61 

termasuk kategori baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 31 

siswa, siswa yang mencapai kategori sangat baik dengan nilai antara 16-20 

sebanyak 13 siswa atau 41,94%. Kategori baik dengan nilai antara 11-15 

sebanyak 18 siswa atau 58,06%. Kategori cukup dengan nilai antara 6-10 

sebanyak dan kategoi kurang dengan skor 0-5 tidak ada siswa yang 

mendapatkan. Jadi skor rata-rata pada aspek kesesuaian isi dengan tema dalam 

menulis cerita pendek adalah 14,61 dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

keterampilan siswa dalam menentukan kesesuaian isi dengan tema sudah baik. 

4.1.2.3 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Tokoh dan Penokohan 

Siklus I 

 Aspek ketiga yaitu aspek tokoh dan penokohan. Penilaian aspek tokoh 

dan penokohan difokuskan pada penampilan tokoh yang mampu membangun 
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cerita, tokoh ditampilkan sesuai dengan kebutuhan, mendeskripsikan tokoh 

secara hidup dan nyata, serta tokoh mampu membawa pembaca seolah berada 

dalam cerita. Hasil tes pada aspek tokoh dan penokohan dapat dilihat pada 

tabel 4.13 berikut. 

4.13 Tabel Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Tokoh dan Penokohan 

Siklus I 

No Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Skor 

Rata-rata 

1 Sangat Baik 19-25 19 390 61,30 538 : 31 = 

17,35 

Kategori 

Baik 

2 Baik 13-18 4 64 12,90 

3 Cukup Baik 7-12 8 84 25,80 

4 Kurang Baik 0-6    

Jumlah  31 538 100 

  

Data tabel 4.13 menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan menulis 

cerita pendek dalam aspek menentukan tokoh dan penokohan adalah 17,35 termasuk 

kategori baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 31 siswa, 19 siswa 

atau 61,30% yang mencapai kategori sangat baik dengan nilai antara 19-25. Kategori 

baik dengan nilai antara 13-18 sebanyak empat siswa atau 12,90%. Kategori cukup 

dengan nilai antara 6-10 sebanyak delapan siswa atau 25,80% dan kategoi kurang 

dengan skor 0-6 tidak ada siswa yang mendapatkan. Jadi skor rata-rata pada aspek 
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tokoh dan penokohan dalam menulis cerita pendek adalah 17,35 dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam menentukan tokoh dan penokohan 

baik. 

4.1.2.4 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Latar atau Setting Siklus 

I 

 Aspek keempat yaitu aspek latar atau setting. Penilaian aspek latar 

atau setting difokuskan pada tepat memilih latar tempat, waktu, dan suasana 

terjadinya peristiwa, latar dideskripsikan secara nyata, dan menggambarkan 

kurun waktu suatu peristiwa. Hasil tes pada aspek latar atau setting dapat 

dilihat pada tabel 4.14 berikut. 

4.14 Tabel Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Latar atau Setting 

Siklus I 

No Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Skor 

Rata-rata 

1 Sangat Baik 12-15 4 48 12,90  306 : 31 

= 9,87 

Kategori 

Baik  

2 Baik 8-11 23 231 74,20 

3 Cukup Baik 4-7 4 27 12.90 

4 Kurang 

Baik 

0-3    

Jumlah  31 306 100 
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 Data tabel 4.14 menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan 

menulis cerita pendek dalam aspek menentukan latar atau setting adalah 9,87 

termasuk kategori baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 31 

siswa, empat siswa atau 12,90% yang mencapai kategori sangat baik dengan 

nilai antara 12-15. Kategori baik dengan nilai antara 8-11 sebanyak 23 siswa 

atau 74,20%. Kategori cukup dengan nilai antara 4-7 sebanyak empat siswa 

atau 12,90% dan kategoi kurang dengan skor 0-3 tidak ada siswa yang 

mendapatkan. Jadi skor rata-rata pada aspek latar atau setting dalam menulis 

cerita pendek adalah 9,87 dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

keterampilan siswa dalam menentukan latar atau setting baik. 

4.1.2.5 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Penggunaan Gaya Bahasa 

Siklus I 

Aspek kelima yaitu aspek gaya bahasa. Penilaian aspek gaya bahasa 

difokuskan pada pemilihan diksi atau kata yang tepat, penggunaan bahasa 

yang figuratif, bahasa menimbulkan kesan estetis, dan mampu menimbulkan 

susasana. Hasil tes pada aspek penggunaan gaya bahasa dapat dilihat pada 

tabel 4.15 berikut.  
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 4.15  Tabel Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Penggunaan Gaya 

Bahasa Siklus I 

No Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Skor 

Rata-rata 

1 Sangat Baik 16-20    341 : 31 = 

11 

Kategori 

Baik  

2 Baik 11-15 18 217 58,06 

3 Cukup Baik 6-10 13 124 41,94 

4 Kurang 

Baik 

0-5    

Jumlah  31 341 100 

 

 Data tabel 4.15 menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan 

menulis cerita pendek dalam aspek gaya bahasa adalah 11 termasuk kategori 

baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 31 siswa, tidak ada 

siswa yang mencapai kategori sangat baik dengan nilai antara 16-20. Kategori 

baik dengan nilai antara 11-15 sebanyak 18 siswa atau 58,06%. Kategori 

cukup dengan nilai antara 6-10 sebanyak 13 siswa atau 41,93% dan kategoi 

kurang dengan skor 0-5 tidak ada siswa yang mendapatkan. Jadi skor rata-rata 

pada aspek gaya bahasa dalam menulis cerita pendek adalah 11 dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam menentukan 

penggunaan gaya bahasa baik. 
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4.1.2.2 Hasil Perilaku Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran Menulis 

Cerpen Berdasarkan Pengalaman Pribadi Dengan Teknik Latihan 

Terbimbing Berbantuan Media Foto Pribadi Siklus I 

Hasil perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian nontes siklus I. 

Hasil penelitian nontes pada siklus I adalah hasil observasi, catatan harian atau 

jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya diuraikan 

sebagai berikut. 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi Siklus I 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh salah satu teman. 

Pengambilan data observasi ini bertujuan untuk melihat proses pembelajaran 

dan perilaku siswa dalam menerima pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. Melalui observasi ini peneliti dapat mendeskripsikan proses 

pembelajaran dan beberapa perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. Proses pembelajaran dan perilaku 

siswa yang diobservasi, antara lain: (1) kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen; (2) keseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru; (3) siswa merespon positif dan tertarik terhadap teknik 
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latihan terbimbing dan media foto pribadi; (4) siswa ikut berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran menulis cerpen; (5) siswa aktif mengerjakan tugas 

menulis cerpen; dan (6) siswa berpartisipasi dalam melakukan refleksi 

mengenai pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. 

Perolehan nilai sebagai hasil observasi atau pengamatan terhadap 

proses pembelajaran kelas X-4 selama pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi akan diuraikan dalam bentuk tabel 4.16 berikut ini. 

Tabel 4.16 Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus I 

No Aspek yang diamati Frekuensi 

Presenta

se (%) 

Kategori 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen 

24 77,42 B 

2 Keseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru 

19 61,30 C 

3 siswa merespon positif dan tertarik terhadap 

teknik latihan terbimbing dan media foto 

pribadi 

26 83,90 B 

4 Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran menulis cerpen 

25 80,65 B 
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5 Siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerpen 24 77,42 B 

6 Siswa berpartisipasi dalam melakukan 

refleksi mengenai pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. 

26 83,90 B 

 

Keterangan:  

SB (Sangat Baik) = 85-100%,  

B (Baik) = 75-84%,  

C (Cukup) = 60-74%,  

K (Kurang) = 50-59%,  

SK (Sangat Kurang) = 0-49%. 

Tabel di atas menunjukkan hasil observasi selama pembelajaran 

menulis cerpen pada siklus I. Aspek observasi merupakan perilaku siswa yang 

bersifat positif. 

Aspek pertama adalah kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis cerita pendek. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis cerita pendek dari 31 siswa dikategorikan baik karena 24 siswa atau 

77,41% dari jumlah siswa sudah siap mengikuti pembelajaran menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 
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berbantuan media foto pribadi dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh 

guru pada saat guru menyampaikan materi. Tujuh atau 22,58% dari 31 siswa 

masih banyak siswa yang bercerita dengan teman sebangkunya, yang 

membikin suasana gaduh, dan membuat tertawa teman sekelasnya sehingga 

satu kelas ikut menjadi ramai.  

Aspek kedua adalah keseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru. Keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

ketika guru menjelaskan dikategorikan cukup baik, karena hanya 19 siswa 

atau 61,30% dari 31 siswa yang serius memperhatikan penjelasan dari guru. 

12 siswa atau 38,70% dari 31 siswa, masih banyak siswa yang bercerita 

dengan teman sebangkunya, tidak memperhatikan guru, dan mengantuk. 

Karena pembelajaran ini berlangsung pada jam terakhir pembelajaran.  

Aspek ketiga adalah siswa merespon positif dan tertarik terhadap 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi, dalam aspek ketiga 

ini 83,90% dari jumlah siswa tertarik sekali dan terlihat serius dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi, sedangkan siswa yang lain 

masih terlihat ada yang mengantuk di kelas kurang semangat dan asik ramai 

sendiri mengganggu temannya.  

Aspek keempat adalah siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran menulis cerita pendek, untuk aspek ini sudah termasuk kategori 

baik yaitu 80,64% dari jumlah siswa sudah berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran menulis cerita pendek, karena mereka sudah aktif untuk 
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bertanya mengenai menulis cerita pendek yang baik dan cara menentukan 

tema terinspirasi dari pengalaman pribadi masing-masing dengan berbantuan 

media foto pribadi, dari situ mereka sudah merespon aktif dalam proses 

pembelajaran menulis cerita pendek. 

Aspek kelima adalah siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerita 

pendek, pada aspek ini termasuk kategori sangat baik karena 24 siswa atau 

90,32% dari 31 siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerita pendek, sisa 

tujuh siswa atau 22,58% dari 31 siswa yang lain ada yang masih tampak 

kebingungan dengan apa yang disampaikan oleh guru, ada yang berbicara 

dulu baru mengerjakan,ada yang terburu-buru untuk segera pulang, dan ada 

juga yang masih melihat pekerjaan temannya untuk dicontek.  

Aspek keenam siswa berpartisipasi dalam melakukan refleksi 

mengenai pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. Pada 

saat melakukan refleksi akhir pembelajaran 83,90% dari mereka berpartisipasi 

mengungkapkan kesulitan-kesulitan mereka dalam menulis cerita pendek, 

serta cukup aktif untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan 

selama dua kali pertemuan. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa selama 

proses pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi dapat diketahui 
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bahwa jumlah siswa yang berperilaku positif lebih banyak dibanding siswa 

yang berperilaku negatif. 

4.1.2.2.2 Hasil Catatan Harian atau Jurnal Siklus I 

Hasil penelitian nontes yang berupa catatan harian atau jurnal yaitu 

meliputi jurnal siswa dan guru. Jurnal siswa secara umum berisi tentang 

kesulitan, pendapat, saran, dan kesan siswa terhadap pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi, sedangkan jurnal guru berisi hasil pengamatan 

guru terhadap kesiapan siswa, respon siswa, keaktifan siswa, perilaku siswa, 

kedisiplinan siswa, dan suasana pada saat  pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. 

 

4.1.2.2.2.1 Catatan Harian atau Jurnal Siswa Siklus I 

Jurnal siswa dibagikan setelah pembelajaran siklus I berakhir. Jurnal 

diisi secara individu untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

yang telah diikuti. Jurnal siswa terdiri atas empat pertanyaan, yaitu (1) 

perasaan dan kesan mengenai pembelajaran menulis cerpen; (2) pendapat 

tentang penggunaan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi; (3) 

tahapan menulis cerpen tersulit dan termudah; dan (4) saran terhadap kegiatan 

pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. 
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Berdasarkan hasil jurnal siswa dapat diketahui bahwa siswa senang 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Siswa dapat mengingat kembali pengalaman mereka dan membagikan cerita 

lewat tulisan mereka yaitu cerpen. 

Selanjutnya pendapat siswa tentang penggunaan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi. Pendapat siswa kelas X-4 SMA N 1 

Cepiring tentaang teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi yang 

digunakan dalam pembelajaran menulis cerpen adalah mereka senang dengan 

pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi karena pembelajaran seperti 

ini baru pertama kali mereka dapatkan serta dapat membantu siswa dalam 

menulis cerpen, terutama siswa dpat inspirasi untuk menulis cerpen. Tahapan 

menulis cerpen yang paling sulit menurut mereka adalah menentukan tema 

dan merangkai kata yang baik dan benar ke dalam cerpen. Sedangkan tahapan 

menulis cerpen yang paling mudah menurut siswa kelas X-4 yaitu tahap 

perkenalan. Pada tahapan ini berisi tentang perkenalan tokoh dan 

penokohannya. 

Dari pembelajaran yang mereka ikuti, terdapat beberapa pesan dan 

kesan untuk peneliti. Beberapa siswa memberi masukan yang bermanfaat dan 

dapat digunakan guru pada pembelajaran berikutnya. Masukan siswa yaitu 

guru dalam menyampaikan materi, diharapkan tidak terlalu cepat dan tidak 
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terburu-buru sehingga siswa dapat mengikuti dan lebih paham lagi dengan 

materi yang diajarkan dan dalam mengajar harus lebih santai dan bercanda. 

4.1.2.2.2.2 Catatan Harian atau Jurnal Guru Siklus I 

Jurnal guru merupakan hasil pengamatan guru terhadap suasana kelas 

da proses pembelajaran yang berlangsung. Dalam jurnal guru, guru dapat 

melihat segala hal yang dirasa lebih atau masih kurang selama proses 

pembelajaran. Jurnal guru berisi (1) kesiapan dan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi; (2) respon dan 

keaktifan siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi; 

(3) perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi; (4) suasana dan situasi kelas selama proses pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi; dan (5) kedisiplinan siswa terhadap tugas yang diberikan 

oleh guru. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru selama 

melakukan pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi, diperoleh 

gambaran bahwa kesiapan, minat, respon, keaktifan, dan perilaku siswa dalam 

proses pembelajaran cukup baik. Hal ini dapat dilihat ketika guru memberikan 
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apersepsi dan menumbuhkan minat kepada siswa, siswa sudah merespon 

dengan baik yang menunjukkan bahwa mereka siap menerima pelajaran. 

Ketika guru menjelaskan materi, siswa memperhatikan dengan baik meskipun 

ada yang mengantuk dan bicara sendiri dengan teman sebangku. Selanjutnya, 

ketika siswa diminta untuk menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi, siswa sangat 

antusias dan merespon baik penggunaan teknik dan media tersebut. Akan 

tetapi, ada beberapa siswa yang masih tampak kebingungan dengan apa yang 

disampaikan oleh guru, ada yang berbicara dulu baru mengerjakan, ada yang 

terburu-buru untuk segera pulang, dan ada juga yang masih melihat pekerjaan 

temannya untuk dicontek. 

Dari keseluruhan proses pemebelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi, masih ditemukan beberapa hambatan. Guru belum bisa 

mengkondisikan kelas dengan maksimal. Misalkan ada beberapa siswa yang 

tidak memperhatikan guru saat menyampaikan materi dan malah asyik 

ngobrol sendiri dengan teman sebangku. Hal ini membuat pembelajaran 

kurang kondusif. 

Suasana, situasi, dan kedisiplinan kelas saat proses pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi berjalan cukup aktif dan lancar. 

Sebagian besar siswa serius dan bertanggung jawab dalam kegiatan 
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pembelajaran. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik, mereka 

mengamati dengan seksama dan sangat antusias ketika guru memberikan 

contoh menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. Akan tetapi, masih ada beberapa 

siswa yang tidak memperhatikan guru saat menyampaikan materi, asyik 

ngobrol sendiri dengan teman sebangku, mengantuk, melamun, dan mondar-

mandir di kelas. Hal ini membuat suasana pembelajaran kurang aktif dan 

kurang kondusif. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara Siklus I 

Wawancara dilakukan oleh peneliti setelah diperoleh nilai tes untuk 

siklus I ini. Wawancara dilakukan pada tiga orang siswa yaitu siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan rendah. Wawancara pada siklus I ini 

bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau sikap siswa terhadap proses 

pemebelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. 

Wawancara yang dilakukan pada tiga siswa ini berisi pertanyaan yang 

diajukan oleh guru dan dijawab oleh ketiga siswa tersebut. Wawancara 

dilakukan dengan berpedoman pada aspek-aspek yang ingin diungkap, yaitu: 

(1) perasaan dan ketertarikan siswa dengan pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi; (2) penjelasan guru saat pembelajaran menulis cerpen 
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berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi; (3) manfaat teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi 

dalam menulis cerita pendek  berdasarkan pengalaman pribadi; (4) manfaat 

yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi; 

dan (5) kesan dan saran terhadap pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi. 

Hasil wawancara terhadap siswa yang hasil tesnya memperoleh nilai 

tertinggi menyatakan bahwa dia sangat senang dan tertarik dengan 

pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing dan media foto pribadi. Hal ini karena dia memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman baru selama mengikuti pembelajaran yaitu 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi berbantuan media foto 

pribadi. Menurut dia, penjelasan guru mudah dipahami oleh siswa dan 

memberi arahan sebelum dan sesudah pelajaran. Responden merasa terbantu 

dengan adanya teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi, karena 

mudah untuk mendapatkan inspirasi dan menuangkan gagasannya ke dalam 

cerpen. Dia juga menerangkan banyak manfaat yang dapat diperoleh selama 

pembelajaran menulis yaitu melatih keberanian mengekspresikan diri melalui 

tulisan, memperluas dan meingkatkan pengetahuan kosa kata, dan 

meningkatkan kelancaran menulis cerpen dengan baik dan benar. Kesan dan 

pesan yang dia sampaikan terhadap pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 
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pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi yaitu pembelajaran ini sangat mendukung dan menjadikan dia untuk 

lebih mudah dan baik dalam menulis cerpen. 

Hasil wawancara terhadap siswa yang memperoleh nilai sedsng 

mengemukakan bahwa dia sangat senang dan berminat dengan pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. Dia cukup antusias dan berminat 

namun juga masih kesulitan dalam menentukan tema dan judul cerpen 

berdasarkan media foto pribadi. Selanjutnya mengenai penjelasan materi oleh 

guru, dia berharap agar pada pertemuan berikutnya guru lebih jelas dalam 

menerangkan materi dan jangan terlalu cepat sehingga siswa paham terhadap 

materi yang diajarkan karena menurutnyaq penyampaian materi yang sudah 

dilaksanakan terlalu cepat dan terburu-buru jadi masih sedikit 

membingungkan. Dia juga mengatakan bahwa menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi ini bisa sedikit membantu dan lebih paham tentang langkah-langkah 

menulis cerpen yang baik. Responden juga menyatakan bahwa tahapan yang 

paling sulit menurutnya yaitu menentukan alur cerita. Kesan dia mengenai 

pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi adalah pengalaman baru dan 

bisa membantu dia saat mencari inspirasi lewat media foto pribadi. 
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Hasil wawancara terhadap siswa yang mendapat nilai rendah 

mengemukakan bahwa dia senang, tetapi kurang bersungguh-sungguh saat 

proses pembelajaran berlangsung. Dia mengaku saat guru menjelaskan, dia 

malah mengobrol sendiri dengan teman sebangkunya, karena jam pelajaran 

terakhir membuatnya sudah tidak bersemangat dan melelahkan. Menurutnya 

pemebelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi bisa dia pahami. Akan tetapi 

ketika dia kurang paham mengenai penggunaan media foto pribadi tersebut. 

Kesulitan yang dia hadapi ketika menulis cerpen yaitu menentukan tema dan 

alur cerpen. Karena dia kebingungan untuk memulai menulis cerpen dari 

mana. Manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran yaitu dia mendapatkan 

pengalaman baru, tetapi dia berharap agar guru lebih nyantai, tidak cepat 

dalam menenerangkan, dan bercanda sedikit dalam mengajar agar siswa  lebih 

memperhatikan dan lebih mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru.  

 

4.1.2.2.4 Hasil Dokumentasi Siklus I 

Dokumentasi foto merupakan data yang penting sebagai bukti 

terjadinya suatu peristiwa. Dokumentasi foto akan memperkuat bukti analisis 

pada setiap siklus. Pengambilan foto dalam proses pembelajaran dapat 

dijadikan gambaran aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran. Sebagai 

data penelitian, hasil dokumentasi foto ini selanjutnya dideskripsikan sesuai 
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dengan keadaan yang terjadi dan dipadukan dengan data-data yang lain. 

Dalam proses pengambilan foto, peneliti dibantu oleh rekan peneliti. 

Dokumentasi foto dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Pada siklus I ini kegiatan yang didokumentasikan, meliputi (1) aktivitas siswa 

ketika memperhatikan penjelasan materi; (2) aktivitas siswa ketika berdiskusi; 

(3) aktivitas siswa ketika menulis cerpen; (4) aktivitas guru saat melakukan 

pembimbingan menulis  cerpen; dan (5) aktivitas siswa ketika membacakan 

hasil karyanya. Deskripsi hasil dokumentasi foto pada siklus I sebagai berikut 

ini. 

 

 

 
Gambar 1.a 
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Gambar 1.b 

Gambar 1. Aktivitas Siswa Ketika Memperhatikan Penjelasan Materi dari Guru 

Siklus I 

 Gambar 1 di atas menunjukkan sikap siswa pada saat memperhatikan 

penjelasan materi menulis cerita pendek. Berdasarkan gambar 1.a terlihat siswa 

sedang memperhatikan dengan seksama penjelasan yang disampaikan oleh guru. 

Akan tetapi masih ada siswa yang asyik mengobrol dengan sebangkunya seperti yang 

terlihat pada gambar 1.b. 
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Gambar 2.a  

 

Gambar 2.b 

 

Gambar 2 Aktivitas Siswa Ketika Berdiskusi Kelompok Siklus I 

Gambar 2 di atas menunjukkan aktivitas siswa ketika berdiskusi dalam 

kelompok saat pembelajaran menulis cerita pendek. Berdasarkan gambar 2.a 

terlihat siswa aktif dalam melaksanakan diskusi kelompok dan benar-benar 
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melaksanakan perintah guru. Akan tetapi masih ada siswa yang asyik mondar-

mandir didalam kelas dan mengganggu teman yang benar-benar berdiskusi 

seperti yang terlihat pada gambar 2.b. 

 

Gambar 3.a 

 

Gambar 3.b 

Gambar 3 Aktivitas Siswa Ketika Menulis Cerpen Siklus I 

Gambar 3 di atas menunjukkan aktivitas siswa ketika menulis cerita 

pendek. Berdasarkan gambar 3.a terlihat siswa menulis cerita pendek dengan 
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baik. Akan tetapi masih ada siswa yang asyik mondar-mandir didalam kelas, 

kebingungan menulis cerpen, dan ada juga yang masih melihat pekerjaan 

temannya untuk dicontek seperti terlihat pada gambar 3.b. 

 

Gambar 4.a 

 

Gambar 4.b  

Gambar 4. Aktivitas Guru Saat Melakukan Pembimbingan Menulis 

Cerpen Siklus I 
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Gambar 4 di atas menunjukkan aktivitas guru saat melakukan 

pembimbingan menulis  cerpen. Berdasarkan gambar 4.a terlihat guru 

membimbing siswa menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi satu 

persatu kepada siswa yang mengalami kesulitan saat menulis cerpen. Akan 

tetapi, ketika guru menerangkan satu siswa, siswa yang lain ada yang 

mengantuk, asyik ngobrol dengan teman yang lain, bercanda dan tertawa 

terlalu keras sehingga kelas menjadi kurang kondusif seperti terlihat pada 

gambar 4.b. 

 

Gambar 5 Aktivitas Siswa Ketika Membacakan Hasil Karyanya Siklus I 

Gambar 5 menunjukkan aktivitas siswa ketika membacakan cerpen 

hasil karyanya di depan kelas. Pertama, guru meminta salah satu siswa 
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untuk membacakan cerpen hasil karyanya di depan kelas. Pada kegiatan 

ini, hanya ada beberapa siswa yang bersedia maju ke depan kelas. Mereka 

dengan senang hati maju menyampaikan hasil karyanya. Siswa yang lain 

dapat memberikan komentar atau pendapat kepada temannya yang maju. 

Siswa yang enggan maju beralasan malu, tidak percaya diri pada hasil 

cerpennya sendiri, dan takut ditertawakan teman yang lain. Kegiatan 

diakhiri dengan pengisian lembar jurnal yang dibagikan oleh guru. 

4.1.2.2.5 Refleksi Hasil Penelitian Siklus I 

Secara umum, pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi yang 

dilakukan guru dapat diikuti siswa dengan baik, walaupun masih belum sesuai 

dengan yang diharapkan. Masih ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan dan kurang antusias dalam menulis cerpen. Nilai rata-rata 

siswa sudah meningkat setelah dilakukan penelitian dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. Sebagian besar siswa menjadi lebih 

antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran menulis cerpen disebabkan 

oleh teknik dan media yang dilakukan dalam pembelajaran menulis cerpen. 

Melalui teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi sebagai 

inspirasi menulis cerpen, siswa memperoleh kemudahan, pengalaman baru, 

dan memperoleh inspirasi sebagai bahan membuat cerpen melalui media foto 

pribadi. 
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Berdasarkan data tes yang diperoleh pada siklus I, skor rata-rata siswa 

secara klasikal adalah 68,54 termasuk dalam kategori cukup. Hasil tersebut 

belum mencapai batas ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75,0 atau dalam 

kategori baik. Perolehan skor rata-rata tiap aspek menulis cerpen antara lain : 

aspek alur atau plot mencapai skor 16 termasuk kategori sangat baik, aspek 

kesesuaian isi dengan tema mencapai skor 15 termasuk kategori baik, aspek 

tokoh dan penokohan mencapai skor 6,77 termasuk kategori baik, aspek latar 

atau setting mencapai skor 6,41 termasuk kategori baik, aspek penggunaan 

bahasa mencapai skor 6,09 termasuk kategori baik, aspek sudut pandang 

mencapai skor 6,06 termasuk kategori baik, aspek pengalaman pribadi 

mencapai skor 7 termasuk kategori baik, dan aspek yang terakhir yaitu ejaan 

dan tanda baca mencapai skor 6 termasuk kategori baik.  

Dengan demikian menunjukkan hasil nilai siswa kelas X-4 SMA N 1 

Cepiring dalam menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada siklus I 

belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu 1) guru dalam menyampaikan materi terlalu cepat dan terkesan 

terburu-buru. Sehingga siswa kurang paham dengan apa yang disampaikan 

oleh guru, sehingga siswa tidak sepenuhnya memahami apa yang 

disampaiakan mengenai menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi ; 2) 

keterampilan guru dalam mengadakan pembelajaran kurang bervariasi, 

khususnya dalam pemberian contoh cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. 
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Guru hanya memberikan satu judul cerpen untuk satu kelas. Sehingga siswa 

kurang mengenal cerpen berdasarkan pengalaman pribadi; 3) guru belum 

sepenuhnya terbuka dengan respon siswa atau siswa yang mengalami 

kesulitan. Guru belum sepenunhya merespon siswa keseluruhan; 4) guru 

belum menguasai kelas dengan sepenunhya. Sehingga ada beberapa siswa 

yang mengobrol, bercanda, mengantuk, dan tidak memperhatikan 

penyampaian materi dari guru; 5) pembelajaran kurang melibatkan siswa aktif 

dalam pembelajaran. Guru menerangkan dan menyuruh siswa langsung untuk 

menulis; 6) keterampilan guru dalam membimbing diskusi/individual belum 

sepenunhya menyeluruh ke siswa, masih sebagian siswa yang dibimbing oleh 

guru; 7) guru belum maksimal dalam memantau perkembangan proses belajar 

siswa. Ada beberapa siswa yang masih mondar-mandir di dalam kelas. 

Berdasarkan hasil refleksi baik dari tes maupun nontes pada siklus I 

pembelajaran yang dilakukan belum mencapai hasil yang diharapkan. Hasil 

refleksi ini digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang terjadi pada pembelajaran siklus I. Oleh karena itu, 

diadakanlah siklus II untuk mengatasi kekurangan yang terjadi pada siklus I 

sehingga target yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Guru 

mengadakan perbaikan-perbaikan pada siklus II yaitu : (1) guru 

mempersiapkan rencana kegiatan pembelajaran yang lebih matang, mulai 

rencana pembelajaran sampai cara penyampaian materi guru di dalam kelas 

dengan menggunakan bahasa yang baik, berbicara dengan jelas, tidak terburu-
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buru, dan suara keras; (2) guru melakukan variasi pembelajaran dan 

memberikan contoh cerpen yang lebih variatif; (3) guru menunjukkan sikap 

terbuka terhadap respon siswa, memahami satu persatu kesulitan siswa dengan 

membimbing secara menyeluruh; (4) guru lebih disiplin di dalam kelas, 

sehingga tidak ada lagi siswa yang mengobrol, mengantuk, dan mondar 

mandir di dalam kelas saat pembelajarn berlangsung; (5) guru membuat 

pembelajaran yang menarik lagi dan melibatkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran; (6) guru lebih aktif lagi membimbing dan mendampingi siswa 

menulis cerpen dari mencari ide, menentukan tema, membuat kerangka 

cerpen, menulis cerpen, dan menyunting cerpen. Guru juga bersikap tegas 

agar siswa mendengarkan arahan yang diberikan oleh guru; dan (7) guru 

memantau perkembangan proses belajar siswa dengan baik. Memantau 

dengan cara mendatangi dan mengecek hasil tulisan siswa satu persatu dan 

memberikan masukan kepada siswa. Guru juga memberikan pancingan-

pancingan agar siswa bersemangat untuk menggali potensi siswa dalam 

menulis cerpen lebih baik dan menarik.  

Dengan beberapa perbaikan tersebut, pada pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi berikutnya diharapkan hasil tes siswa akan 

meningkat. Perilaku negatif siswa berkurang dan berubah ke arah positif yang 

mendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif pada siklus II nanti. 
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Peningkatan hasil tes menulis cerpen harus diimbangi dengan peningkatan 

hasil nontes pula. 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus II dilakukan peneliti merupakan tindakan lanjutan dari 

penelitian keterampilan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi siklus I. 

Tindakan siklus II dilaksanakan karena pada siklus I pembelajaran 

keterampilan menulis cerpen belum mencapai target yang diharapkan. Kriteria 

pada siklus II yaitu siswa dapat menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi 

dengan ketuntasan 75. Selain itu, perilaku negatif siswa ditunjukkan oleh 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, pembelajaran 

siklus II diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan proses 

pembelajaran pada siklus I, meningkatkan keterampilan menulis cerpen, dan 

mengubah perilaku siswa dalam belajar kearah positif. 

Pada siklus II penelitian dilaksanakan dengan rencana dan persiapan 

yang lebih matang dari siklus I. Tindakan pada siklus II ternyata dapat 

mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran siklus I. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya jumlah siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik. Selain meningkatnya hasil tes menulis cerpen, diikuti 

juga dengan perubahan perilaku siswa yang lebih kondusif, aktif dan serius 

dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen. Hasil selengkapnya mengenai 
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proses pembelajaran, data tes, dan data nontes pada siklus II diuraikan secara 

rinci berikut ini. 

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Menulis Cerpen Berdasarkan Pengalaman 

Pribadi Dengan Teknik Latihan Terbimbing Berbantuan Media 

Foto Pribadi Siklus II 

Proses pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada siklus II 

hampir sama dengan proses pembelajaran pada siklus I terdiri atas dua 

pertemuan. Siklus II pertemuan pertama ini dilaksanakan pada hari Jum‟at, 12 

Juni 2015. Pada pertemuan pertama terdiri atas tiga tahapan. Tahap yang 

pertama adalah pendahuluan. Pembelajaran pada pertemuan pertama diawali 

dengan mengulas pembelajaran pada pertemua sebelumnya serta memberi 

motivasi pada siswa agar lebih  baik lagi dari pembelajaran sebelumnya, 

begitu juga dengan pertemuan kedua pada siklus II. 

Pada pertemuan pertama ini, siswa sudah bisa melakukan persiapan 

pembelajaran sendiri tanpa perintah guru. Pada siklus II ini, guru memperbaiki 

kesalahan padasiklus I yaitu guru menerangkan dengan jelas dan tidak 

terburu-buru sesuai dengan pemahaman siswa. Siswa juga sudah bisa 

menerima pelajaran dengan baik. Suasana kelas yang tidak ramai sudah bisa 

dikendalikan oleh guru. Keadaan kelas yang kondusif membuat pembelajaran 

berjalan dengan lancar.  
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Tahap selanjutnya adalah kegiatan inti, yang terdiri atas beberapa 

tahap pula. Pada dasarnya tahap inti pada siklus I hampir sama dengan siklus  

II. Tahap eksplorasi berisi penjelasan tentang materi cerita pendek dan unsur-

unsur pembangun dalam cerita pendek serta langkah menulis cerita pendek. 

Guru menjelaskan materi dengan jelas dan pelan sesuai dengan pemahaman 

siswa. Siswa dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator. Siswa dijelaskan informasi mengenai materi yang akan dipelajari, 

yaitu tentang menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. Guru membacakan 

contoh cerpen berdasarkan pengalaman pribadi di depan siswa. Sebelum 

menulis cerita pendek setiap siswa dibagikan cerita pendek dengan variasi 

contoh cerpen untuk dibahas unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek 

tersebut secara individu. Kemudian dibahas secara bersama-sama oleh guru 

dan siswa. Siswa dilibatkan untuk mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang unsur pembangun cerita pendek dan langkah-langkah menulis cerita 

pendek yang akan dipelajari. Guru melibatkan siswa untuk aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran menulis cerita pendek. Selanjutnya adalah tahap 

elaborasi, yaitu guru membimbing dan mengarahkan siswa agar foto pribadi 

masing-masing menjadi inpirasi siswa dalam menentukan tema, siswa 

membuat kerangka cerpen dengan memanfaatkan pengalaman pribadi yang 

pernah mereka alami berbantuan media foto pribadi dengan memperhatikan 

unsur-unsur intrinsik atau pembangun cerpen. Setelah siswa membuat 
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kerangka cerpen, siswa menyusun dan mengembangkan kerangka tersebut 

dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca yang baik. 

Selama proses pembuatan cerpen, guru membimbing siswa satu persatu yang 

mengalami kesulitan saat menulis cerpen dari menentukan tema, membuat 

kerangka, dan mengembangkan kerangka. Setelah pekerjaan siswa selesai, 

guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. Tahap 

selanjutnya yaitu tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi ini, setelah proses 

menulis cerita pendek selesai siswa menyimpulkan tentang hal-hal yang 

belum diketahui dan memberitahukan kepada guru tentang hal-hal yang belum 

diketahui tersebut.  

Tahap yang terakhir yaitu tahap penutup, yaitu guru dan siswa 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung, guru 

memberikan penguatan materi berkaitan dengan menulis cerita pendek. Guru 

dan siswa melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dan yang 

terakhir siswa mendengarkan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya 

yang disampaikan oleh guru. 

Pertemuan kedua pada siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Juni 

2015. Pembelajaran pada pertemuan kedua siklus II ini pada dasarnya hampir 

sama pada siklus I. Siswa melakukan kegiatan penyuntingan dan perbaikan 

pada hasil cerpen sebelumnya. Pertemuan kedua siklus ini seperti pada 

pertemuan pertama, yaitu terdiri atas tiga tahapan. 
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Tahap awal yaitu pendahuluan pada pertemuan kedua pada siklus II ini 

pun bisa dikatakan sukses. Siswa yang semula tidak patuh pada apa yang 

diinstruksikan oleh guru, pada pertemuan tersebut berinisiatif sendiri untuk 

mengikuti alur aktivitas belajar dengan baik. Siswa serius memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik ketika apersepsi maupun saat menjelaskan 

materi. Guru sudah sepenuhnya menguasai kelas, sehingga semua siswa 

berpusat pada guru. 

Tahap berikutnya yaitu tahap inti, tahap inti yang terdiri atas tiga 

tahap. Pada tahap eksplorasi ini guru memberikan hasil tulisan siswa 

pertemuan sebelumnya yang belum dinilai, salah seorang siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil tulisannya dan guru serta siswa memberikan 

komentar. Tahapan selanjutnya yaitu tahap elaborasi, siswa membentuk 

kelompok, satu kelompok lima siswa, siswa mendiskusikan cerpen yang 

dihasilkan dari pertemuan sebelumnya dan membahas hasil kerja siswa, siswa 

menyunting hasil pekerjaan masing-masing dengan berdiskusi di dalam 

kelompok, guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan saat 

penyuntingan cerpen, siswa bertanya jawab dengan guru mengenai informasi 

yang belum diketahui, dan siswa menghasilkan cerpen yang lebih baik. 

Tahapan terakhir pada kegiatan inti ini adalah tahap konfirmasi. Pada tahap 

konfirmasi ini, beberapa siswa menyampaikan hasil perbaikan cerpen 

miliknya, siswa lain menanggapi hasil perbaikan cerpen milik teman, guru 

memberikan pebegasan penilaian tersebut dengan jelas. 
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Pada tahap penutup guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang 

telah berlangsung dan memberikan penguatan materi berkaitan dengan 

menulis cerita pendek. Guru menawarkan kepada siswa untuk memberikan 

simpulan atas pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari tersebut. Hal 

ini dilakukan guna mengukur sejauh mana pemahaman siswa dalam 

mengungkapkan materi yang telah diberikan. Setelah beberapa dari siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran, guru menyampaikan pernyataan 

simpulan untuk menguatkan simpulan yang telah dikemukakan oleh siswa. 

Kemudian siswa dan guru melakukan refleksi bersama setelah pelaksanaan 

pembelajaran sambil memberikan saran dan kesan terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui observasi, catatan harian 

atau jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus II dapat 

disimpulkan bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi, dapat dikatakan maksimal dan 

hasilnya sangat memuaskan. Dari hasil observasi siklus II dapat disimpulkan 

bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi sudah baik dan hasilnya memuaskan karena mengalami 

peningkatan dibanding dengan siklus I. Dari hasil  obesrvasi siklus II sudah 

terlihat perubahan tingkah laku siswa kearah yang positif. Keseriusan siswa 
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dalam memperhatikan penjelasan guru juga sudah berpusat sepenuhnya. 

Siswa yang semula malas-malasan menjadi aktif dan antusias dalam 

pembelajaran karena guru sudah terbuka dengan respon siswa. Siswa 

merespon positif dan tertarik terhadap teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi. Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

menulis cerpen. Siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerpen dan guru 

memantau perkembangan proses belajar siswa di dalam kelas.  

Berdasarkan catatan harian atau jurnal siswa terhadap penggunaan 

teknik latihan terbimbing dan memanfaatkan pengalaman pribadi berbantuan 

media foto pribadi sebagai inspirasi menulis cerpen, siswa merasa sangat 

senang dan terbantu dengan teknik dan media pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran tersebut. Dengan adanya teknik latihan terbimbing dan 

memanfaatkan pengalaman pribadi berbantuan media foto pribadi sebagai 

inspirasi menulis cerpen tersebut, memudahkan siswa dalam menemukan 

tema dalam menulis cerpen. Mereka juga semakin mudah dalam menentukan 

alur dan tokoh karena memanfaatkan pengalaman pribadi berbantuan media 

foto pribadi.  

Berdasarkan catatan harian atau jurnal guru yang termasuk dalam 

proses pembelajaran adalah respon siswa terhadap pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. Sebagian besar siswa memberikan respon 

positif terhadap kegiatan pembelajaran dengan teknik latihan terbimbing 
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berbantuan media foto pribadi tersebut. Siswa terlihat antusias dan semangat 

mengikuti pembelajaran. Siswa yang sebelumnya kurang aktif menjadi lebih 

aktif dalam mengajukan pertanyaan, maju ke depan kelas, dan memberikan 

pendapatnya. Suasana kelas menjadi lebih kondusif dan tenang dibandingkan 

ketika pembelajaran siklus I. Siswa lebih serius dalam mengerjakan latihan 

menulis cerpen yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada 

siklus II ini sudah berjalan maksimal, mengalami perubahan, dan lebih baik 

dibandingkan pada siklus I serta  sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan pada siklus 

II merupakan kegiatan untuk perbaikan dalam menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. 

4.1.3.2 Hasil Tes Menulis Cerpen Berdasarkan Pengalaman Pribadi 

Dengan Teknik Latihan Terbimbing Berbantuan Media Foto 

Pribadi Siklus I 

Hasil tes siklus II adalah hasil tes menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi yang kedua setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus I. Hasil 

tes pada siklus II secara klasikal merupakan penjumlahan skor dari delapan 
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aspek penilaian keterampilan menulis cerita pendek. Kedelapan aspek tersebut 

meliputi : (1) alur; (2) kesesuaian isi dengan tema; (3) tokoh dan penokohan; 

(4) latar/setting; dan (5) bahasa. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I 

adalah 31 siswa. Hasil menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada siklus II 

dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini. 

 

Tabel 4.17  Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Berdasarkan 

Pengalaman Pribadi Dengan Teknik Latihan Terbimbing Berbantuan Media 

Foto Pribadi Siklus II 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Presentase 

(%) 
Rata-rata 

1 Sangat Baik 
85-100 

 
8 699 25,80 

2498 : 31 

= 80, 60 

 

Kategori 

Baik  

2 Baik 74-84 23 1799 74,20 

3 Cukup 63-73    

4 Kurang 51-62    

5 
Sangat 

Kurang 
0-50    

Jumlah 31 2498 100 

 
Ketuntasan = 31 x 100% 

                        31 

                     = 100%  

 

Data pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa hasil keterampilan menulis 

cerita pendek siswa pada tahap siklus II dengan nilai rata-rata 80,60 sudah 

mencapai nilai KKM dan melebihi nilai KKM yaitu 75. Nilai rata-rata 80,60 

ini termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 
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dari 31 siswa, delapan siswa atau 25,80% yang mencapai kategori sangat baik 

dengan nilai antara 85-100. Kategori baik yaitu nilai antara 74-84 sebanyak 23 

siswa atau 74,20%. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup 

nilai antara 63-73, kategori kurang nilai antara 51-62, dan berkategori sangat 

kurang sangat kurang yaitu nilai antara 0-50. Dari 31 siswa kelas X-4 SMA N 

1 Cepiring dinyatakan lulus dalam menulis cerpen sehingga persentase 

ketuntasannya masih mencapai 100%. Penggambaran lebih jelas mengenai 

keterampilan menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada Siklus II dapat dilihat 

pada diagram 3 berikut. 

 

 

Diagram 3. Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Siklus II 
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 Diagram 3 menggambarkan bahwa hasil tes siklus II menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi yang termasuk kategori sangat baik dengan 

presentase 25,80%, kategori baik dengan presentase 74,20%, kategori cukup, 

kategori kurang, dan kategori sangat kurang tidak ada siswa yang mendapat 

nilai yaitu dengan presentase 0 %. 

Nilai siklus II ini diperoleh dari penjumlahan skor delapan aspek 

penilaian. Kedelapan aspek tersebut adalah: (1) alur; (2) kesesuaian isi dengan 

tema; (3) tokoh dan penokohan; (4) latar/setting; dan (5) bahasa. 

 

 

4.1.3.2.1 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Alur atau Plot Siklus II 

Aspek pertama yaitu aspek alur. Penilaian aspek alur difokuskan pada 

permainan alur yang menarik dan sesuai tahapan pengenalan, pertikaian, 

klimaks, dan penyelesaian. Hasil tes pada aspek alur dapat dilihat pada tabel 

4.18 berikut ini. 

 

4.18 Tabel Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Alur atau Plot Siklus II 

No Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Skor Rata-

rata 

1 Sangat Baik 16-20 31 554 100 554 : 31 = 
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2 Baik 11-15    17,87 

Kategori 

Sangat Baik  

3 Cukup Baik 6-10    

4 

Kurang 

Baik 

0-5    

Jumlah  31 554 100 

 

 Data tabel 4.18 menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan 

menulis cerita pendek dalam aspek alur atau plot adalah 17,87 termasuk 

kategori sangat baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 31 

siswa semuanya mencapai kategori sangat baik dengan nilai antara 16-20 atau 

100%. Tidak ada siswa yang mencapai kategori baik dengan nilai antara 11-

15. Kategori cukup dengan nilai antara 6-10 dan kategoi kurang dengan skor 

0-5 tidak ada siswa yang mendapatkan. Jadi skor rata-rata pada aspek alur dan 

plot dalam menulis cerita pendek adalah 17,87 dengan demikian sudah dapat 

dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam menentukan alur atau plot sudah 

sangat baik. 

4.1.3.2.2 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Kesesuaian Isi dengan 

Tema Siklus II 

Aspek kedua yaitu aspek kesesuaian isi dengan tema. Penilaian aspek 

kesesuaian isi dengan tema difokuskan pada kesinambungan antara cerita 

yang dibuat oleh penulis dengan tema yang terinspirasi dari media foto pribadi 
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siswa. Hasil tes pada aspek kesesuaian isi dengan tema dapat dilihat pada 

tabel 4.19 berikut.  

 

 4.19 Tabel Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Kesesuaian Isi dengan 

Tema Siklus II 

No Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Skor Rata-

rata 

1 Sangat Baik 16-20 31 527 100 
527: 31 = 

17

 

Kategori 

Sangat baik  

2 Baik 11-15    

3 Cukup Baik 6-10    

4 Kurang 

Baik 

0-5    

Jumlah  31 527 100 

  

Data tabel 4.19 menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan 

menulis cerita pendek dalam aspek kesesuaian isi dengan tema adalah 17 

termasuk kategori sangat baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 

dari 31 siswa semuanya mencapai kategori sangat baik dengan nilai antara 16-

20 atau 100%. Tidak ada siswa yang mencapai kategori baik dengan nilai 

antara 11-15. Kategori cukup dengan nilai antara 6-10 dan kategoi kurang 

dengan skor 0-5 tidak ada siswa yang mendapatkan. Jadi skor rata-rata pada 
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aspek alur dan plot dalam menulis cerita pendek adalah 17 dengan demikian 

sudah dapat dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam menentukan tema 

sudah sangat baik. 

4.1.3.2.3 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Tokoh dan Penokohan 

Siklus II 

Aspek ketiga yaitu aspek tokoh dan penokohan. Penilaian aspek tokoh 

dan penokohan difokuskan pada penampilan tokoh yang mampu membangun 

cerita, tokoh ditampilkan sesuai dengan kebutuhan, mendeskripsikan tokoh 

secara hidup dan nyata, serta tokoh mampu membawa pembaca seolah berada 

dalam cerita. Hasil tes pada aspek tokoh dan penokohan dapat dilihat pada 

tabel 4.20 berikut. 

 

4.20 Tabel Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Tokoh dan 

Penokohan Siklus II 

No Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Skor 

Rata-rata 

1 Sangat Baik 19-25 31 671 100  671 : 31 

= 21,64 

Kategori 

Sangat 

Baik  

2 Baik 13-18    

3 Cukup Baik 7-12    

4 Kurang Baik 0-6    

Jumlah  31 671 100 
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 Data tabel 4.20 menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan 

menulis cerita pendek dalam aspek menentukan tokoh dan penokohan adalah 

21,64 termasuk kategori sangat baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui 

bahwa dari 31 siswa, semua siswa atau 100% siswa mendapatkan nilai dengan 

kategori sangat baik yaitu nilai antara 19-25 Kategori baik dengan nilai antara 

13-18, kategori cukup baik nilai antara 7-12, kategori kurang baik dengan 

nilai antara 0-3 tidak ada siswa yang mendapatkan. Jadi rata-rata pada tokoh 

dan penokohan dalam menulis cerita pendek adalah 21,64 dengan demikian 

sudah dapat dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam menentukan tokoh 

dan penokohan sangat baik. 

4.1.3.2.4 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Latar atau Setting 

Siklus II 

 Aspek keempat yaitu aspek latar atau setting. Penilaian aspek latar 

atau setting difokuskan pada tepat memilih latar tempat, waktu, dan suasana 

terjadinya peristiwa, latar dideskripsikan secara nyata, dan menggambarkan 

kurun waktu suatu peristiwa. Hasil tes pada aspek latar atau setting dapat 

dilihat pada tabel 4.21 berikut. 
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4.21 Tabel Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Latar atau Setting 

Siklus II 

No Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Skor 

Rata-rata 

1 Sangat Baik 12-15 20 246 64,52  366 : 31 

= 11,80  

Kategori 

Sangat 

Baik  

2 Baik 8-11 11 120 35,48 

3 Cukup Baik 4-7    

4 Kurang 

Baik 

0-3    

Jumlah  31 366 100 

 

 Data tabel 4.21 menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan 

menulis cerita pendek dalam aspek menentukan latar atau setting adalah 11,80 

termasuk kategori sangat baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 

dari 31 siswa, ada 20 siswa atau 64,52% yang mencapai kategori sangat baik 

dengan nilai antara 16-20. Kategori baik dengan nilai antara 11-15 sebanyak 

10 siswa atau 35,48%. Tidak ada siswa yang mencapai kategori cukup dengan 

nilai antara 6-10 dan kategoi kurang dengan skor 0-5 tidak ada pula siswa 

yang mendapatkan. Jadi skor rata-rata pada aspek menentukan latar atau 

setting dalam menulis cerita pendek adalah 11,80 dengan demikian sudah 
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dapat dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam menentukan latar atau 

setting sangat baik. 

 

4.1.3.2.5 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Gaya Bahasa Siklus II 

Aspek kelima yaitu aspek gaya bahasa. Penilaian aspek gaya bahasa 

difokuskan pada pemilihan diksi atau kata yang tepat, penggunaan bahasa 

yang figuratif, bahasa menimbulkan kesan estetis, dan mampu menimbulkan 

susasana. Hasil tes pada aspek gaya bahasa dapat dilihat pada tabel 4.22 

berikut.  

 

 4.22  Tabel Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Gaya Bahasa Siklus II 

No Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persen 

(%) 

Skor 

Rata-rata 

1 Sangat 

Baik 

16-20    392 : 31= 

  12,64 

Kategori 

Baik  

2 Baik 11-15 31 392 100 

3 Cukup 

Baik 

6-10    

4 Kurang 

Baik 

0-5    

Jumlah  31 392 100 
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 Data tabel 4.22 menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan 

menulis cerita pendek dalam aspek menentukan gaya bahasa adalah 12,64 

termasuk kategori baik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 31 

siswa, tidak ada siswa yang mencapai kategori sangat baik dengan nilai antara 

16-20. Kategori baik dengan nilai antara 11-15 sebanyak 31 siswa atau 100%. 

Kategori cukup dengan nilai antara 6-10 sebanyak dan kategoi kurang dengan 

skor 0-5 tidak ada siswa yang mendapatkan. Jadi skor rata-rata pada aspek 

gaya bahasa dalam menulis cerita pendek adalah 12,64 dengan demikian 

sudah dapat dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam menentukan 

penggunaan gaya bahasa baik. 

 

4.1.3.2 Hasil Perilaku Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran Menulis 

Cerpen Berdasarkan Pengalaman Pribadi Dengan Teknik Latihan 

Terbimbing Berbantuan Media Foto Pribadi Siklus II 

Hasil perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian nontes siklus II. 

Hasil penelitian nontes pada siklus II adalah hasil observasi, catatan harian 

atau jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya diuraikan 

sebagai berikut. 
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4.1.3.2.1 Hasil Observasi Siklus I 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh salah satu teman. 

Pengambilan data observasi ini bertujuan untuk melihat proses pembelajaran 

dan perilaku siswa dalam menerima pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. Melalui observasi ini peneliti dapat mendeskripsikan proses 

pembelajaran dan beberapa perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. Proses pembelajaran dan perilaku 

siswa yang diobservasi, antara lain: (1) kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen; (2) keseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru; (3) siswa merespon positif dan tertarik terhadap teknik 

latihan terbimbing dan media foto pribadi; (4) siswa ikut berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran menulis cerpen; (5) siswa aktif mengerjakan tugas 

menulis cerpen; dan (6) siswa berpartisipasi dalam melakukan refleksi 

mengenai pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. 

Perolehan nilai sebagai hasil observasi atau pengamatan terhadap 

proses pembelajaran kelas X-4 selama pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi akan diuraikan dalam bentuk tabel 4.23 berikut ini. 
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Tabel 4.23 Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus II 

No Aspek yang diamati Frekuensi 

Presentase 

(%) 

Kategori 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen 

31 100 SB 

2 Keseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru 

26 83,90 B 

3 siswa merespon positif dan tertarik terhadap 

teknik latihan terbimbing dan media foto 

pribadi 

28 90,32 SB 

4 Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran menulis cerpen 

28 90,32 SB 

5 Siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerpen 30 96,80 SB 

6 Siswa berpartisipasi dalam melakukan 

refleksi mengenai pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. 

29 93,58 SB 

 

Keterangan:  

SB (Sangat Baik) = 85-100%,  
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B (Baik) = 75-84%,  

C (Cukup) = 60-74%,  

K (Kurang) = 50-59%,  

SK (Sangat Kurang) = 0-49%. 

Tabel di atas menunjukkan hasil observasi selama pembelajaran 

menulis cerpen pada siklus II. Aspek observasi merupakan perilaku siswa 

yang bersifat positif. 

Aspek pertama adalah kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis cerita pendek. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis cerita pendek dari 31 siswa dikategorikan sangat baik karena 31 siswa 

atau 100% sudah siap mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. Kondisi kelas sudah tenang, siswa berada di tempat duduk 

masing-masing, dan siswa telah menyiapkan buku-buku yang berkaitan 

dengan mata pelajaran yang diajarkan. 

Aspek kedua adalah keseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru. Keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

ketika guru menyampaikan materi dikategorikan baik. Dari 31 siswa, sudah 26 

siswa atau 83,87% yang merespon baik terhadap penjelasan dari guru, siswa 

memerhatikan contoh cerpen yang disampaikan guru, dan siswa tidak gaduh 

dalam proses pembelajaran. Lima siswa atau 16,12% masih terlihat belum 

serius terhadap proses pembelajaran, terlihat siswa sudah mulai bosan pada 
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pelajaran dan mulai mengantuk. Karena pembelajaran ini berlangsung pada 

jam terakhir pembelajaran.  

Aspek ketiga adalah siswa merespon positif dan tertarik terhadap 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi, dalam aspek ketiga 

ini 90,32% atau 28 siswa dari jumlah siswa tertarik sekali dan terlihat serius 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi, sedangkan 

siswa yang lain masih terlihat ada yang mengantuk di kelas, kurang semangat, 

dan asik ramai sendiri mengganggu temannya.  

Aspek keempat adalah siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran menulis cerita pendek, untuk aspek ini sudah termasuk kategori 

sangat baik yaitu 90,32% atau 28 siswa dari jumlah siswa berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran menulis cerita pendek, karena mereka sudah aktif 

untuk bertanya mengenai menulis cerita pendek yang baik dan cara 

menentukan tema terinspirasi dari pengalaman pribadi masing-masing dengan 

berbantuan media foto pribadi, dari situ mereka sudah merespon aktif dalam 

proses pembelajaran menulis cerita pendek. 

Aspek kelima adalah siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerita 

pendek, pada aspek ini termasuk kategori sangat baik karena 30 siswa atau 

96,80% dari 31 siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerita pendek, sisa satu 

siswa atau 3,20% masih terlihat kebingungan dengan apa yang disampaikan 

oleh guru dan masih melihat pekerjaan temannya untuk dicontek.  
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Aspek keenam siswa berpartisipasi dalam melakukan refleksi 

mengenai pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. Pada 

saat melakukan refleksi akhir pembelajaran 93,58% dari mereka berpartisipasi 

mengungkapkan kesulitan-kesulitan mereka dalam menulis cerita pendek, 

serta cukup aktif untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan 

selama dua kali pertemuan. 

Berdasarkan hasil observasi pada tabel 4.29, perilaku positif  siswa 

telah menunjukkan perubahan ke arah positif sesuai yang diharapkan. 

Perubahan siswa secara klasikal telah mencapai 92,48% dalam kategori sangat 

baik. Dari hasil observasi sudah menunjukkan adanya perubahan perilaku 

siswa ke arah positif. Dengan demikian, suasana pembelajaran menjadi lebih 

kondusif karena hambatan berupa perilaku negatif siswa semakin berkurang. 

 

4.1.3.2.2  Hasil Catatan Harian atau Jurnal Siklus II 

Hasil penelitian nontes yang berupa catatan harian atau jurnal yaitu 

meliputi jurnal siswa dan guru. Jurnal siswa secara umum berisi tentang 

kesulitan, pendapat, saran, dan kesan siswa terhadap pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi, sedangkan jurnal guru berisi hasil pengamatan 

guru terhadap kesiapan siswa, respon siswa, keaktifan siswa, perilaku siswa, 

kedisiplinan siswa, dan suasana pada saat  pembelajaran menulis cerpen 
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berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. 

4.1.3.2.3 Catatan Harian atau Jurnal Siswa Siklus II 

Jurnal siswa dibagikan setelah pembelajaran siklus II berakhir. Jurnal 

diisi secara individu untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

yang telah diikuti. Jurnal siswa terdiri atas empat pertanyaan, yaitu (1) 

perasaan dan kesan mengenai pembelajaran menulis cerpen; (2) pendapat 

tentang penggunaan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi; (3) 

tahapan menulis cerpen tersulit dan termudah; dan (4) saran terhadap kegiatan 

pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. 

Berdasarkan hasil jurnal siswa dapat diketahui bahwa siswa senang 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Siswa dapat mengingat kembali pengalaman mereka dan merasa terbantu 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. 

Selanjutnya pendapat siswa tentang penggunaan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi. Pendapat siswa kelas X-4 SMA N 1 

Cepiring tentang teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi yang 

digunakan dalam pembelajaran menulis cerpen yaitu mereka senang dengan 

pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi karena pembelajaran seperti 

ini baru pertama kali mereka dapatkan serta dapat membantu siswa dalam 
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menulis cerpen, terutama siswa dapat inspirasi untuk menulis cerpen. Tahapan 

menulis cerpen yang paling sulit menurut mereka adalah merangkai kata yang 

baik dan benar ke dalam cerpen, mengembangkan kerangka cerpen ke 

menjadi sebuah cerpen yang utuh. Sedangkan tahapan menulis cerpen yang 

paling mudah menurut siswa kelas X-4 yaitu tahap pengenalan. Pada tahapan 

ini berisi tentang perkenalan tokoh dan penokohannya. 

 Dari pembelajaran yang mereka ikuti, terdapat beberapa pesan dan 

kesan untuk peneliti. Beberapa siswa memberi masukan yang bermanfaat dan 

dapat digunakan guru pada pembelajaran berikutnya. Masukan siswa yaitu 

guru lebih mengarahkan lagi ke siswa agar siswa lebih paham. 

4.1.3.2.3.1 Catatan Harian atau Jurnal Guru Siklus II 

Jurnal guru merupakan hasil pengamatan guru terhadap suasana kelas 

dan proses pembelajaran yang berlangsung. Dalam jurnal guru, guru dapat 

melihat segala hal yang dirasa lebih atau masih kurang selama proses 

pembelajaran. Jurnal guru berisi (1) kesiapan dan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi; (2) respon dan 

keaktifan siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi; 

(3) perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi; (4) suasana dan situasi kelas selama proses pembelajaran menulis 
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cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi; dan (5) kedisiplinan siswa terhadap tugas yang diberikan 

oleh guru. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru selama 

melakukan pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi, diperoleh 

gambaran bahwa kesiapan, minat, respon, keaktifan, dan perilaku siswa dalam 

proses pembelajaran sangat baik. Hal ini dapat dilihat ketika guru memberikan 

apersepsi dan menumbuhkan minat kepada siswa, siswa sudah merespon 

dengan baik yang menunjukkan bahwa mereka siap menerima pelajaran. 

Kondisi kelas sudah tenang, siswa berada di tempat duduk masing-masing, 

dan siswa telah menyiapkan buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran 

yang diajarkan. Ketika guru menyampaikan materi, siswa memperhatikan 

dengan baik, siswa memerhatikan contoh cerpen yang disampaikan guru, dan 

siswa tidak gaduh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ketika siswa 

diminta untuk menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi, siswa sangat antusias dan 

merespon baik penggunaan teknik dan media tersebut. Akan tetapi, masih ada 

satu siswa yang masih terlihat kebingungan dengan apa yang disampaikan 

oleh guru dan masih melihat pekerjaan temannya untuk dicontek. 

Dari keseluruhan proses pemebelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 
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pribadi, guru tidak menemukan hambatan berarti. Kondisi kelas kondusif dan 

terkendali karena sebagian besar siswa serius dalam kegiatan pembelajaran, 

baik ketika memperhatikan penjelasan dari guru maupun ketika menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. 

Berdasarkan hasil catatan harian atau jurnal guru pada siklus II dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi 

berjalan dengan baik karena adanya perubahan perilaku siswa yang lebih baik. 

4.1.3.2.4 Hasil Wawancara Siklus II 

Wawancara dilakukan oleh peneliti setelah diperoleh nilai tes untuk 

siklus II ini. Wawancara dilakukan pada tiga orang siswa yaitu siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan rendah. Wawancara pada siklus II ini 

bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau sikap siswa terhadap proses 

pemebelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. 

Wawancara yang dilakukan pada tiga siswa ini berisi pertanyaan yang 

diajukan oleh guru dan dijawab oleh ketiga siswa tersebut. Wawancara 

dilakukan dengan berpedoman pada aspek-aspek yang ingin diungkap, yaitu: 

(1) perasaan dan ketertarikan siswa dengan pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi; (2) penjelasan guru saat pembelajaran menulis cerpen 
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berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi; (3) manfaat teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi 

dalam menulis cerita pendek  berdasarkan pengalaman pribadi; (4) manfaat 

yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi; 

dan (5) kesan dan saran terhadap pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi. 

Hasil wawancara terhadap siswa yang hasil tesnya memperoleh nilai 

tertinggi menyatakan bahwa dia sangat senang dan tertarik dengan 

pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing dan media foto pribadi. Hal ini karena dia memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman baru selama mengikuti pembelajaran yaitu 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi berbantuan media foto 

pribadi serta merasa terbantu mendapatkan inspirasi dari pengalaman pribadi 

berbantuan foto pribadi. Menurut dia, penjelasan guru sudah lebih baik, tidak 

terburu-buru dalam menyampaikan dan lebih dimengerti. Responden merasa 

terbantu dengan adanya teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi, 

karena mudah untuk mendapatkan inspirasi dan menuangkan gagasannya ke 

dalam cerpen. Dia juga menerangkan banyak manfaat yang dapat diperoleh 

selama pembelajaran menulis yaitu melatih keberanian mengekspresikan diri 

melalui tulisan, memperluas dan meningkatkan pengetahuan kosa kata, dan 

meningkatkan kelancaran menulis cerpen dengan baik dan benar. Kesan dan 
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pesan yang dia sampaikan terhadap pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi yaitu pembelajaran ini sangat mendukung dan menjadikan dia untuk 

lebih mudah dan baik dalam menulis cerpen. Dia menyampaiakan sarannya 

kepada siswa lain agar lebih mengembangkan imajinasinya lagi agar hasil 

cerpen semakin bagus dan baik. 

Hasil wawancara terhadap siswa yang memperoleh nilai sedang 

mengemukakan bahwa dia sangat senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. Dia cukup antusias dan berminat 

namun juga masih kesulitan dalam menentukan tema dan judul cerpen 

berdasarkan media foto pribadi. Selanjutnya mengenai penjelasan materi oleh 

guru sudah dapat dimengerti dan cukup dipahami dengan cepat. Dia juga 

mengatakan bahwa menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi ini bisa sedikit 

membantu karena responden dapat mengingat secara detail pengalaman-

pengalaman yang sudah dialami berbantuan dengan media foto pribadi. 

Responden juga menyatakan bahwa tahapan yang paling sulit menurutnya 

yaitu menentukan alur cerita. Kesan dia mengenai pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi adalah pengalaman baru dan sarannya agar 

penelitian ini lebih ditingkatkan lagi agar kedepannya lebih baik. 
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Hasil wawancara terhadap siswa yang mendapat nilai rendah 

mengemukakan bahwa dia senang, tetapi kurang bersungguh-sungguh saat 

proses pembelajaran berlangsung. Dia mengaku saat guru menjelaskan, dia 

malah mengantuk, karena jam pelajaran terakhir membuatnya sudah tidak 

bersemangat dan melelahkan. Menurutnya pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi bisa dia pahami. Akan tetapi ketika dia kurang paham 

mengenai penggunaan media foto pribadi tersebut. Kesulitan yang dia hadapi 

ketika menulis cerpen yaitu menentukan tema dan alur cerpen. Karena dia 

kebingungan untuk memulai menulis cerpen dari mana. Manfaat yang dapat 

diambil dari pembelajaran yaitu dia mendapatkan pengalaman baru, tetapi dia 

berharap agar guru lebih nyantai dan bercanda sedikit dalam mengajar agar 

siswa  lebih memperhatikan dan lebih mendengarkan penjelasan yang 

diberikan oleh guru.  

4.1.3.2.5 Hasil Dokumentasi Siklus II 

Dokumentasi foto merupakan data yang penting sebagai bukti 

terjadinya suatu peristiwa. Dokumentasi foto akan memperkuat bukti analisis 

pada setiap siklus. Pengambilan foto dalam proses pembelajaran dapat 

dijadikan gambaran aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran. Sebagai 

data penelitian, hasil dokumentasi foto ini selanjutnya dideskripsikan sesuai 

dengan keadaan yang terjadi dan dipadukan dengan data-data yang lain. 

Dalam proses pengambilan foto, peneliti dibantu oleh rekan peneliti. 
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Dokumentasi foto dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Pada siklus II ini kegiatan yang didokumentasikan, meliputi (1) aktivitas 

siswa ketika memperhatikan penyampaian materi; (2) aktivitas siswa ketika 

berdiskusi; (3) aktivitas siswa ketika menulis cerpen; (4) aktivitas guru saat 

melakukan pembimbingan menulis  cerpen; dan (5) aktivitas siswa ketika 

membacakan hasil karyanya. Deskripsi hasil dokumentasi foto pada siklus I 

sebagai berikut ini. 

 

 
Gambar 1.a 
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Gambar 1.b 

Gambar 1. Aktivitas Siswa Ketika Memperhatikan Penyampaian Materi 

dari Guru Siklus II  

Gambar 1 di atas menunjukkan sikap siswa pada saat memperhatikan 

penyampaian materi menulis cerita pendek. Berdasarkan gambar 1.a terlihat siswa 

sedang memperhatikan dengan seksama penjelasan yang disampaikan oleh guru. 

Pada gambar 1.b  menunjukkan kondisi awal ketika pembelajaran dimulai. Guru 

membuka pelajaran hari itu. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan 

serta manfaat pembelajaran. Setelah melakukan apersepsi, selanjutnya guru 

menyampaikan materi tentang unsur-unsur cerpen dan bagaimana cara menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. Kondisi kelas lebih kondusif, siswa juga terlihat 

antusias dan sungguh-sunguh memperhatikan penjelasan guru. 
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Gambar 2.a 

 

 
Gambar 2.b 

Gambar 2 Aktivitas Siswa Ketika Berdiskusi Kelompok Siklus II 

Gambar 2 di atas menunjukkan aktivitas siswa ketika berdiskusi dalam 

kelompok saat pembelajaran menulis cerita pendek. Berdasarkan gambar 2.a 

dan 2.b terlihat siswa aktif dalam melaksanakan diskusi kelompok dan benar-
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benar melaksanakan perintah guru. Guru menghampiri meja perkelompok satu 

persatu untuk memberikan bimbingan. 

 

 

 
Gambar 3.a 

 

 

 
Gambar 3.b 

Gambar 3 Aktivitas Siswa Ketika Menulis Cerpen Siklus II 
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Gambar 3 di atas menunjukkan aktivitas siswa ketika menulis cerita 

pendek. Berdasarkan gambar 3.a dan 3.b terlihat siswa menulis cerita pendek 

dengan baik dan antusias. Siswa mengerjakan tugas pertahapan dengan baik 

dan memperhatikan intrumen dengan tepat. 

 

 

Gambar 4.a  
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Gambar 4.b 

Gambar 4. Aktivitas Guru Saat Melakukan Pembimbingan Menulis 

Cerpen Siklus II 

Gambar 4 di atas menunjukkan aktivitas guru saat melakukan 

pembimbingan menulis  cerpen. Berdasarkan gambar 4.a dan 4.b terlihat guru 

membimbing siswa menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi satu 

persatu kepada siswa yang mengalami kesulitan saat menulis cerpen.  
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Gambar 5.a 

 

 
Gambar 5.b 

Gambar 5 Aktivitas Siswa Ketika Membacakan Hasil Karyanya Siklus 

II 

Gambar 5 menunjukkan aktivitas siswa ketika membacakan cerpen 

hasil karyanya di depan kelas. Gambar 5.a dan 5.b menunjukkan aktivitas 

siswa menyampaikan hasil karyanya di depan teman-temanya. Siswa dengan 
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sukarela maju sendiri tanpa ada perintah dari guru. Mereka dengan senang hati 

maju menyampaikan hasil karyanya. Siswa yang lain memberikan komentar 

atau pendapat kepada temannya yang maju. Hal ini dengan tujuan untuk 

melakukan perbaikan pada hasil karya mereka. Kegiatan diakhiri dengan 

pengisian lembar jurnal yang dibagikan oleh guru. 

 

4.1.3.2.6 Refleksi Hasil Penelitian Siklus II 

Secara umum, pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi siklus 

II yang dilakukan guru dapat diikuti siswa dengan baik. Pada proses 

pembelajaran, siswa tampak antusias selama mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen. Siswa telah menunjukkan perhatian yang besar saat peneliti 

menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kondisi kelas 

sudah tenang, siswa berada di tempat duduk masing-masing, dan siswa telah 

menyiapkan buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. 

Siswa merespon baik terhadap penjelasan dari guru, siswa memerhatikan 

contoh cerpen yang disampaikan guru, dan siswa tidak gaduh dalam proses 

pembelajaran. Pada saat membuat kerangka cerpen siswa sudah lebih baik 

sesuai dengan contoh yang diberikan, yaitu dengan menulis pokok-pokoknya 

saja. Siswa juga lebih cekatan dalam melakukan setiap tahapan, sehingga 

waktu yang digunakan tepat dan tidak kurang. 
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Pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi siklus II sudah dapat 

diikuti siswa dengan baik. Guru sudah melakukan perbaikan-perbaikan pada 

siklus I dan diterapkan pada siklus II, diantaranya yaitu : (1) guru 

mempersiapkan rencana kegiatan pembelajaran yang lebih matang, mulai 

rencana pembelajaran sampai cara penyampaian materi guru di dalam kelas 

dengan menggunakan bahasa yang baik, berbicara dengan jelas, tidak terburu-

buru, dan suara keras; (2) guru melakukan variasi pembelajaran dan 

memberikan contoh cerpen yang lebih variatif; (3) guru menunjukkan sikap 

terbuka terhadap respon siswa, memahami satu persatu kesulitan siswa dengan 

membimbing secara menyeluruh; (4) guru lebih disiplin di dalam kelas, 

sehingga tidak ada lagi siswa yang mengobrol, mengantuk, dan mondar 

mandir di dalam kelas saat pembelajarn berlangsung; (5) guru membuat 

pembelajaran yang menarik lagi dan melibatkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran; (6) guru lebih aktif lagi membimbing dan mendampingi siswa 

menulis cerpen dari mencari ide, menentukan tema, membuat kerangka 

cerpen, menulis cerpen, dan menyunting cerpen. Guru juga bersikap tegas 

agar siswa mendengarkan arahan yang diberikan oleh guru; dan (7) guru 

memantau perkembangan proses belajar siswa dengan baik. Memantau 

dengan cara mendatangi dan mengecek hasil tulisan siswa satu persatu dan 

memberikan masukan kepada siswa. 
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Hasil kemampuan tes menulis cerpen pada siklus II telah mengalami 

peningkatan daripada siklus I. Hasil tersebut sudah mencapai nilai rata-rata 

kelas 80,60 dengan kategori baik. Peningkatan kemampuan menulis cerpen 

tersebut merupakan bukti keberhasilan penggunaan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi dalam meningkatkan kemampuan menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi pada siswa kelas X-4 SMA N 1 

Cepiring Kabupaten Kendal. Setelah dilaksanakan pembelajaran menulis 

cerpen pada siklus I nilai rata-ratanya 68,54 masih pada kategori cukup, dan 

perbaikan yang dilakukan pada siklus II membuat adanya peningkatan nilai 

rata-rata dan tentu membuat perubahan kategori dari cukup menjadi kategori 

baik. Dari pencapaian nilai rata-rata kelas siklus I dan siklus II ini diperoleh 

peningkatan sebesar 12.06.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil nontes yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran telah mencapai kriteria yang diharapkan. Berdasarkan observasi, 

catatan harian atau jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto diperoleh hasil 

perubahan tingkah laku siswa sudah menunjukkan perilaku positif. Dalam 

pembelajaran menulis cerpen dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi siswa semakin baik. Hal ini terlihat dari sikap positif 

(keaktifan, keantusias, kesungguhan) siswa ketika mengikuti proses 

pembelajaran menulis cerpen. Hal ini menunjukkan timbulnya semangat 

belajar pada siswa sehingga mampu mengoptimalkan kemampuan menulis 

cerpen siswa. Pada siklus I menemukan kesulitan-kesulitan seperti 
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menentukan tema, membuat kerangka cerpen, mengembangkan kerangka 

cerpen menjadi sebuah cerpen utuh dapat teratasi pada siklus II dengan 

bimbingan yang lebih intensif yang diberikan oleh guru. Pendekatan 

komunikatif yang digunakan guru menjadikan pembelajaran tidak 

menegangkan dan lebih menyenangkan. 

Berdasarkan hasil nontes pada siklus II, perilaku negatif siswa sudah 

jauh berkurang dan hampir hilang. Selama proses pembelajaran berlangsung 

semua siswa mengikuti kegiatan dengan sikap yang baik. Hal ini sangat 

didukung dari data instrumen catatan harian atau jurnal guru. Data jurnal guru 

menunjukkan kesan positif yang dirasakan peneliti selama proses 

pembelajaran sangat baik, siswa juga lebih berani bertanya serta menjawab 

pertanyaan dari peneliti. Data jurnal siswa juga menunjukkan kesan yang baik, 

siswa merasa tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. 

Data hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa yang memperoleh 

nilai yang tertinggi, sedang, dan terendah, menunjukkan bahwa siswa senang 

terhadap pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. Siswa 

merasa terbantu dan bisa mengungkapkan pikiran dan perasaannya kedalam 

bentuk cerpen, sehingga ekspresi siswa dapat tersalurkan. 
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Selanjutnya, data hasil nontes yang berupa dokumentasi foto, dapat 

diketahui bahwa pembelajaran semakin kondusif. Siswa sangat antusias dalam 

mengikuti pembelajaran, dan siswa berhasil menyelasaikan tugas-tugasnya 

dengan baik. 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil siklus I dan 

siklus II. Pembahasan hasil penelitian meliputi proses pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi, peningkatan keterampilan menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi, dan perubahan tingkah laku siswa setelah dilakukan 

pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. Pembahasan proses 

pembelajaran mencakup segala aktivitas di kelas saat pembelajaran menulis 

cerpen. Kemampuan siswa dalam menulis cerpen dapat dilihat dari hasil tes 

kemampuan menulis cerpen siklus I dan siklus II. Peningkatan keterampilan 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi siswa dapat dilihat dari hasil tes 

siklus I dan siklus II, sedangkan perubahan tingkah laku siswa setelah 

dilakukan pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi dapat dilihat 
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dari hasil nontes siklus I dan siklus II. Berikut pembahasan berdasarkan hasil 

penelitian siklus I dan siklus II. 

4.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Cerpen Berdasarkan Pengalaman 

Pribadi Dengan Teknik Latihan Terbimbing Berbantuan Media 

Foto Pribadi  

Proses pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada siklus I 

dan siklus II hampir sama. Kegiatan pembelajaran siklus I diawali dengan guru 

memberikan apersespsi pembelajaran menulis cerpen. Melalui kegiatan ini 

siswa menjadi lebih tahu apa manfaat dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. Kegiatan ini diawali dengan 

guru memberikan materi tentang cerpen dan cara menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi, kemudian guru mengaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan 

dalam kehidupan nyata, kemudian guru memberikan contoh cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi yang berjudul “hadiah yang hilang”, siswa menentukan 

unsur intrinsik dari cerpen tersebut, guru dan siswa bersama-sama membahas,  

guru mengarahkan siswa agar foto pribadi masing-masing menjadi inspirasi 

siswa dalam menentukan tema apad cerpen yang akan mereka tulis, siswa 

membuat kerangka cerpen dengan memanfaatkan pengalaman pribadi 

berbantuan media foto pribadi dengan memperhatikan unsur intrinsik, siswa 
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mengembangkan kerangka cerpen menjadi sebuah cerpen yang utuh dengan 

memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan, guru membimbing satu 

persatu siswa yang mengalami kesulitan saat menulis cerpen dari menentuka 

tema, membuat kerangka cerpen, mengembangkan kerangka menjadi sebuah 

cerpen yang utuh, dan menyunting cerpen. Pada pertemuan kedua siswa 

membentuk kelompok utnuk mendiskusikan cerpen yang dihasilkan dari 

pertemuan sebelumnya dan membahas hasil kerja siswa, siswa melakukan 

penyuntingan hasil karyanya masing-masing di dalam kelompok, kemudian 

siswa membacakan hasil cerpennya didepan kelas dan mendengarkan masukan 

dan saran dari teman.  

Pada kegiatan siklus I ini siswa masih belum memahami tentang 

pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu 1) guru dalam menyampaikan materi terlalu cepat dan 

terkesan terburu-buru. Sehingga siswa kurang paham dengan apa yang 

disampaikan oleh guru, sehingga siswa tidak sepenuhnya memahami apa yang 

disampaiakan mengenai menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi ; 2) 

keterampilan guru dalam mengadakan pembelajaran kurang bervariasi, 

khususnya dalam pemberian contoh cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. 

Guru hanya memberikan satu judul cerpen untuk satu kelas. Sehingga siswa 

kurang mengenal cerpen berdasarkan pengalaman pribadi; 3) guru belum 

sepenuhnya terbuka dengan respon siswa atau siswa yang mengalami 
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kesulitan. Guru belum sepenunhya merespon siswa keseluruhan; 4) guru 

belum menguasai kelas dengan sepenunhya. Sehingga ada beberapa siswa 

yang mengobrol, bercanda, mengantuk, dan tidak memperhatikan 

penyampaian materi dari guru; 5) pembelajaran kurang melibatkan siswa aktif 

dalam pembelajaran. Guru menerangkan dan menyuruh siswa langsung untuk 

menulis; 6) keterampilan guru dalam membimbing diskusi/individual belum 

sepenunhya menyeluruh ke siswa, masih sebagian siswa yang dibimbing oleh 

guru; 7) guru belum maksimal dalam memantau perkembangan proses belajar 

siswa. Ada beberapa siswa yang masih mondar-mandir di dalam kelas. 

Selanjutnya kegiatan terakhir pada siklus I yaitu dilakukan pembahasan dan 

refleksi bersama antara guru dan siswa. 

Rangkaian pada siklus I juga diterapkan pada siklus II hanya yang 

membedakan adalah penggunaan contoh cerpen yang lebih bervariatif. Pada 

siklus I guru hanya memberikan contoh cerpen satu judul cerpen “hadiah yang 

hilang” untuk satu kelas sedangkan pada siklus II guru memberikan contoh 

yang lebih bervariatif dengan membawakan dua contoh buku antologi cerpen. 

Kegiatan awal di siklus II, guru juga melaporkan hasil nilai yang diperoleh 

siswa pada siklus I serta membahas kekurangan siswa ketika menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. Untuk itu, pada kegiatan inti guru mengulas kembali 

materi tentang cerpen secara mendalam.  
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Selain itu, guru melakukan perbaikan pada siklus I untuk diterapkan 

pada siklus II, diantaranya yaitu : (1) guru mempersiapkan rencana kegiatan 

pembelajaran yang lebih matang, mulai rencana pembelajaran sampai cara 

penyampaian materi guru di dalam kelas dengan menggunakan bahasa yang 

baik, berbicara dengan jelas, tidak terburu-buru, dan suara keras; (2) guru 

melakukan variasi pembelajaran dan memberikan contoh cerpen yang lebih 

variatif; (3) guru menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa, 

memahami satu persatu kesulitan siswa dengan membimbing secara 

menyeluruh; (4) guru lebih disiplin di dalam kelas, sehingga tidak ada lagi 

siswa yang mengobrol, mengantuk, dan mondar mandir di dalam kelas saat 

pembelajarn berlangsung; (5) guru membuat pembelajaran yang menarik lagi 

dan melibatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran; (6) guru lebih aktif 

lagi membimbing dan mendampingi siswa menulis cerpen dari mencari ide, 

menentukan tema, membuat kerangka cerpen, menulis cerpen, dan 

menyunting cerpen. Guru juga bersikap tegas agar siswa mendengarkan 

arahan yang diberikan oleh guru; dan (7) guru memantau perkembangan 

proses belajar siswa dengan baik. Memantau dengan cara mendatangi dan 

mengecek hasil tulisan siswa satu persatu dan memberikan masukan kepada 

siswa. Guru juga memberikan pancingan-pancingan agar siswa bersemangat 

untuk menggali potensi siswa dalam menulis cerpen lebih baik dan menarik. 

Perilaku siswa pda siklus II ini juga mengalami perubahan. Siswa 

menjadi lebih antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Siswa yang 
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semula enggan bertanya sudah aktif dan tidak malu untuk bertanya dan 

memberikan pendapat. Siswa juga bersedia membacakan cerpennya di depan 

kelas dengan suka rela. Suasana kelas juga lebih kondusif dan tenang karena 

siswa serius dalam mengerjakan latihan. Pada kegiatan penutup dilakukan 

refleksi bersama.  

 

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Berdasarkan 

Pengalaman Pribadi Dengan Teknik Latihan Terbimbing 

Berbantuan Media Foto Pribadi  

Sebelum peneliti melakukan penelitian pada kelas X-4 SMA N 1 

Cepiring Kabupaten Kendal, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal, 

wawancara terhadap guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X-

4, kemudian melakukan tes awal atau prasiklus.  Hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui gambaran kondisi awal siswa tentang keterampilan 

menulis cerpen. Dari hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran, ternyata 

selama ini guru tidak pernah menggunakan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi sebagai inspirasi menulis cerpen. Guru hanya 

menyampaikan materi secara konvensional. Guru juga mengaku tidak meminta 

siswa untuk menulis cerpen secara khusus, namun meminta siswa untuk 

menulis cerpen secara bebas dengan tema yang diinginkan siswa. kebanyakan 

siswa dalam menulis cerpen juga masih dalam bentuk paragraf narasi saja. Hal 

inilah yang membuat siswa merasa kesulitan dalam menuangkan idenya ketika 
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menulis cerpen. Hasil nilai menulis cerpen prasiklus siswa kelas X-4 SMA N 1 

Cepiring Kabupaten Kendal mencapai rata-rata kelas 52 termasuk dalam 

kategori kurang baik. nilai tersbut juga masih jauh dari nilai KKM yang 

ditentukan oleh pihak sekolah yaitu 75. 

Setelah melakukan observasi awal, prasiklus menulis cerpen kepada 

siswa, dan wawancara kepada guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 

peneliti kemudian melakukan penelitian yang dilakukan dalam dua siklus yaitu 

siklus I dan siklus II. Siklus II dilaksanakan apabila pada siklus I terdapat 

beberapa kekurangan yang dapat diketahui dari hasil tes dan nontes. Dari hasil 

tes dan nontes tersebut kemudian dapat disimpulkan kegiatan apa saja yang 

harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus selanjutnya. 

Peneliti menggunakan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi 

dengan memanfaatkan pengalaman pribadi sebagai inspirasi menulis cerpen 

untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa kelas X-4 SMA N 1 

Cepiring Kabupaten Kendal. 

Hasil tes keterampilan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi berupa nilai 

rata-rata masing-masing aspek pada siklus I dan siklus II, yang direkap dan 

dihitung untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis cerpen. 

Peningkatan hasil tes menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi dapat dilihat pada tabel 

4.24 berikut. 
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Tabel 4.24 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerpen Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek Penilaian Skor Rata-

rata  

Peningkatan Ketuntasan 

SI SII SII-SI Persen (%) SI SII 

1. Alur/plot  15,70 17,87 2,71 17,26 14 siswa 

atau 

sebesar 

45,16% 

dari 

jumlah 

keseluruha

n siswa 

31 siswa 

atau 

sebesar 

100% dari 

jumlah 

keseluruha

n siswa 

2. Kesesuaian isi 

dengan tema  

14,61 17 2,39 16,35 

3. Tokoh dan 

Penokohan 

17,35 21,64 4,29 24,72 

4. Latar/Setting 9,87 11,80 1,93 19,55 

5. Gaya Bahasa 11 12,64 1,64 14,90 

Nilai Rata-rata 

Klasikal 

68,53 80,95 12,42       

  
        

 

 

  

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui hasil tes keterampilan 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi mengalami peningkatan dari siklus 

I ke siklus II. Pada aspek alur atau plot, nilai rata-rata siswa meningkat 

sebesar 2,71 atau 17,26%. Nilai rata-rata kelas sebesar 15,70 pada siklus I 

meningkat menjadi sebesar 17,87 pada siklus II. Nilai rata-rata siswa 

menentukan alur atau plot menunjukkan bahwa siswa sudah dapat 

menentukan dan mengembangkan alur dengan baik. 
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Aspek selanjutnya adalah kesesuaian isi dengan tema. Nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa pada siklus I sebesar 14,61. Pada siklus II, nilai rata-rata 

siswa meningkat menjadi 17 dengan selisih nilai peningkatan sebesar 2,39 

atau 16,35%. Hal tersebut menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. 

Hampir seluruh siswa dapat menentukan tema yang tepat untuk cerpen yang 

ditulisnya. 

Aspek tokoh dan penokohan juga mengalami peningkatan sebesar 4,29 

atau 24,72%. Pada siklus I nilai rata-rata siswa aspek ini adalah 17,35 dalam 

kategori baik dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 21,64 

termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

sudah dapat menentukan dan menggambarkan tokoh dan penokohan lebih 

hidup. 

Pada siklus II aspek latar atau setting juga mengalami peningkatan dari 

siklus I. Nilai rata-rata siswa pada aspek latar atau setting ini pada siklus I 

sebesar 9,87 dalam kategori baik mengalami peningkatan pada siklus II 

menjadi 11,80 termasuk kategori sangat baik dan mengalami peningkatan 

sebesar 1,93 atau 19,55%. Terjadi peningkatan nilai siswa yang baik pada 

aspek tersebut. 

Aspek yang terakhir yaitu aspek gaya bahasa juga mengalami 

peningkatan sebesar 1,64 atau 14,90%. Pada siklus I nilai rata-rata siswa 

aspek ini adalah 11 dalam kategori baik dan mengalami peningkatan pada 

siklus II menjadi 12,64 termasuk dalam kategori sangat baik. Peningkatan 
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tersebut karena guru memberikan contoh dan pengarahan mendalam lagi 

tentang penggunaan gaya bahasa. 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan diagram batang yang 

menunjukkan peningkatan hasil tes menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada 

siklus I dan siklus II berikut ini. 

 

Diagram 4 Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen  

dari Siklus I ke Siklus II 

Dari diagram di atas diketahui hasil tes keterampilan menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada 

aspek alur atau plot, nilai rata-rata siswa meningkat sebesar 2,71 atau 17,26%. 

Nilai rata-rata kelas sebesar 15,70 pada siklus I meningkat menjadi sebesar 

17,87 pada siklus II. Nilai rata-rata siswa menentukan alur atau plot 
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menunjukkan bahwa siswa sudah dapat menentukan dan mengembangkan alur 

dengan baik. Aspek selanjutnya adalah kesesuaian isi dengan tema. Nilai rata-

rata yang diperoleh siswa pada siklus I sebesar 14,61. Pada siklus II, nilai rata-

rata siswa meningkat menjadi 17 dengan selisih nilai peningkatan sebesar 2,39 

atau 16,35%. Hal tersebut menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. 

Hampir seluruh siswa dapat menentukan tema yang tepat untuk cerpen yang 

ditulisnya. Aspek tokoh dan penokohan juga mengalami peningkatan sebesar 

4,29 atau 24,72%. Pada siklus I nilai rata-rata siswa aspek ini adalah 17,35 

dalam kategori baik dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 21,64 

termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

sudah dapat menentukan dan menggambarkan tokoh dan penokohan lebih 

hidup. Pada siklus II aspek latar atau setting juga mengalami peningkatan dari 

siklus I. Nilai rata-rata siswa pada aspek latar atau setting ini pada siklus I 

sebesar 9,87 dalam kategori baik mengalami peningkatan pada siklus II 

menjadi 11,80 termasuk kategori sangat baik dan mengalami peningkatan 

sebesar 1,93 atau 19,55%. Terjadi peningkatan nilai siswa yang baik pada 

aspek tersebut. Aspek yang terakhir yaitu aspek gaya bahasa juga mengalami 

peningkatan sebesar 1,64 atau 14,90%. Pada siklus I nilai rata-rata siswa 

aspek ini adalah 11 dalam kategori baik dan mengalami peningkatan pada 

siklus II menjadi 12,64 termasuk dalam kategori sangat baik. Peningkatan 

tersebut karena guru memberikan contoh dan pengarahan mendalam lagi 

tentang penggunaan gaya bahasa. 
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4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menulis Cerpen 

Berdasarkan Pengalaman Pribadi Dengan Teknik Latihan Terbimbing 

Berbantuan Media Foto Pribadi 

Peningkatan keterampilan menulis cerpen siswa kelas X-4 SMA N 1 

Cepiring Kabupaten Kendal disertai pula perubahan perilaku siswa dari siklus 

I ke siklus II. Hasil observasi, catatan harian guru, catatan harian siswa, 

wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus I menunjukkan sebagian besar 

siswa kurang memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Hal ini karena guru dalam menyampaikan materi terlalu cepat dan terkesan 

terburu-buru. Sehingga siswa kurang paham dengan apa yang disampaikan 

oleh guru, siswa tidak sepenuhnya memahami apa yang disampaikan 

mengenai menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing. Guru juga belum menguasai kelas dengan sepenuhnya 

dalam melakukan bimbingan dan memantau perkembangan proses belajar 

siswa. Selain itu, siswa juga menunjukkan perilaku negatif. Perilaku negatif 

tersebut yaitu siswa mengantuk di dalam kelas, mengobrol dengan teman 

sebangkunya, siswa malu untuk bertanya kepada guru, ketika praktik menulis 

cerpen, masih ada beberapa siswa yang terlihat mondar-mandir belum 

sepenuhnya mengerjakan, siswa kurang serius dalam mengembangkan ide 

menjadi cerpen, masih malu dalam mengungkapkan pendapat dan bertanya 

jika ada yang belum dipahami, dan kurang percaya diri untuk menyampaikan 

hasil karyanya.  
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Akan tetapi, pada siklus II perilaku siswa mengalami perubahan yang 

signifikan. Siswa telah menunjukkan perhatian yang besar saat peneliti 

menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kondisi kelas 

sudah tenang, siswa berada di tempat duduk masing-masing, dan siswa telah 

menyiapkan buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. 

Siswa merespon baik terhadap penjelasan dari guru, siswa memerhatikan 

contoh cerpen yang disampaikan guru, dan siswa tidak gaduh dalam proses 

pembelajaran. Pada saat membuat kerangka cerpen siswa sudah lebih baik 

sesuai dengan contoh yang diberikan, yaitu dengan menulis pokok-pokoknya 

saja. Setiap tahapan yang ditugaskan oleh guru dilakukan siswa dengan 

cekatan dan tepat waktu. Keaktifan siswa dalam mengungkapkan pendapat 

dan bertanya juga mengalami peningkatan. Siswa juga lebih percaya diri 

dalam menyampaikan hasil karyanya.  

4.2.3.1 Observasi 

Berikut ini adalah perbandingan perubahan perilaku siswa pada siklus 

I dan siklus II berdasarkan hasil observasi sikap diuraikan dalam tabel 4.31 

berikut ini. 
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Tabel 4.31 Hasil Perbandingan Observasi Siklus I dan Siklus II 

No Aspek yang diamati 

Rata-rata Skor Peningkat

an (%) 

SI-SII Siklus I Siklus II 

F % F % 

1. 

Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen 
24 72,42 31 100 27,58 

2. 

Keseriusan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru 
19 61,30 26 83,90 64,9 

3. 

Siswa merespon positif dan tertarik 

terhadap teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi 

26 83,90 28 90,32 6,42 

4. 

Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran menulis cerpen 
25 80,65 28 90,32 9,67 

5. 

Siswa aktif mengerjakan tugas 

menulis cerpen 
24 77,42 30 96,80 19,40 

6. 
Siswa berpartisipasi dalam melakukan 

26 83,90 29 93,54 9,64 

Rata-rata (%) 
77,41 76,60 92,47 92,48 22,93 

 

Berdasarkan tabel 4.31 dapat diketahui bahwa hasil observasi pada 

siklus I dan siklus II menunjukkan adanya perubahan tingkah laku siswa 

menjadi lebih baik karena peningkatan terjadi pada setiap aspek yang diamati. 
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Secara keseluruhan perubahan tingkah laku siswa mengalami peningkatan dari 

76,60% pada siklus I menjadi 92,48% pada siklus II meningkat 15,88%.  

Pada aspek pertama yang diamati yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen pada siklus I sebesar 24 siswa atau 72,42% 

menjadi 31 siswa atau 100% pada siklus II meningkat tujuh siswa atau 22,58%. 

Pada aspek kedua yang diamati yaitu keseriusan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru pada siklus I sebesar 19 siswa atau 61,30% 

menjadi 26 siswa atau 83,90% pada siklus II meningkat tujuh siswa atau 

22,58%. Siswa sudah mulai termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Guru 

sudah menguasai kelas secara menyeluruh, sehingga semua siswa berpusat pada 

guru, meskipun masih terdapat tujuh siswa mengantuk dan mulai sudah tidak 

bersemangat mengikuti pembelajaran. Hal ini karena kegiatan pembelajaran ini 

pada jam terakhir. 

Pada aspek ketiga yang diamati yaitu siswa merespon positif dan 

tertarik terhadap teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi pada siklus I 

sebesar 26 siswa atau 83,90% menjadi 28 siswa atau 90,32% meningkat dua 

siswa atau 6,45%. Meskipun peningkatan menunjukkan hanya dua siswa, 

namun pada siklus II ini siswa sangat tertarik dan antusian terhadap teknik 

latihan terbimbing dan media foto pribadi, karena menurut mereka teknik 

latihan terbimbing dan media foto pribadi ini dapat membantu dan 

mempermudah siswa untuk menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. 
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Pada aspek keempat yang diamati yaitu siswa ikut berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran menulis cerpen pada siklus I sebesar 25 siswa atau 

80,65% menjadi 28 siswa atau 90,32% pada siklus II meningkat tiga siswa atau 

9,67%. Peningkatan ini hanya terjadi pada tiga siswa dari keseluruhan siswa. 

Meskipun demikian siswa sudah berpartisipas aktif dalam proses pembelajaran 

menulis cerpen, yang semula siswa malu untuk bertanya sudah berani 

memberikan pertanyaan tentang kesulitan apa yang dialami siswa kepada guru. 

Pada aspek kelima yang diamati adalah siswa aktif mengerjakan tugas 

menulis cerpen pada siklus I sebesar 24 siswa atau 77,42% menjadi 30 siswa 

atau 96,80% pada siklus II, meningkat enam siswa atau 19,35% . Siswa sangat 

antusias dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. Setiap tahapan yang ditugaskan oleh guru dilakukan siswa dengan 

cekatan dan tepat waktu. 

Selanjutnya aspek terakhir yang diamati adalah siswa berpartisipasi 

dalam melakukan refleksi pada akhir pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi pada siklus I sebesar 26 siswa atau 83,90% menjadi 29 siswa atau 

93,54% pada siklus II. Aspek ini meningkat tiga siswa atau 9,67%.  

Berdasarkan hasil perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran keterampilan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi kelas X-4 

SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal terjadi perubahan tingkah laku siswa ke 
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arah yang lebih baik. tingkah laku negatif yang masih ditunjukkan siswa di 

siklus I mengalami penurunan dan sebagian besar siswa sudah menunjukkan 

perilaku positif di siklus II.  

4.2.3.2 Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam siklus I dan siklus II adalah jurnal siswa 

dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan perasaan atau 

tanggapan siswa dan guru selama pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi. 

 

4.2.3.2.1 Jurnal Siswa 

Jurnal siswa pada saat pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi pada siklus I memperlihatkan bahwa masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menentukan alur, menentukan tema dan 

merangkai kata yang baik dan benar ke dalam cerpen. Kesulitan ini mulai 

berkurang pada siklus II. Hal ini sesuai dengan pengakuan siswa yang ditulis 

dalam jurnal. Mereka mengaku tidak mengalami kesulitan lagi dalam 

menentukan alur, tema, dan merangkai kata yang baik dan benar ke dalam 

cerpen. Hal ini dikarenakan guru dalam menyampaikan materi jelas dan 

melakukan variasi dalam pembelajaran agar siswa dapat menerima dengan 

apa yang disampaikan oleh guru. 
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Pada siklus I dan siklus II, secara keseluruhan siswa mendapatkan 

manfaat dari teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi dalam menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. Selain itu, mereka mengatakan 

bahwa pengalaman pribadi lebih mudah untuk menjadi inspirasi menulis 

cerpen dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. 

Mereka sangat terbantu dan lebih mudah dalam menulis cerpen dengan baik 

dan benar. 

Dari pembelajaran siklus I dan siklus II yang mereka ikuti, 80,64% 

atau 25 siswa memberi masukan yang bermanfaat dan dapat digunakan guru 

pada pembelajaran berikutnya. Masukan tersebut adalah guru dalam 

menyampaikan materi dengan jelas dan pelan-pelan intonasinya agar tidak 

terkesan terburu-buru. Mereka juga mengharapkan agar guru lebih nyantai 

kepada siswa dan lebih terbuka dengan siswa. 

4.2.3.2.2  Jurnal Guru 

Dari hasil jurnal guru pada siklus I dapat diketahui bahwa kegiatan 

pembelajaran belum berjalan dengan baik. setelah diadakan perbaikan di 

siklus II, menunjukkan perubahan sesuai yang diharapkan guru. Pembelajaran 

berjalan lebih baik karena siswa menunjukkan perilaku dan respon yang lebih 

baik selama pembelajaran berlangsung apalagi didukung dengan perbaikan-

perbaikan guru yang diterapkan pada siklus II, siswa semakin antusias dalam 

mengikuti tahap demi tahap pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 
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pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbng berbantuan media foto 

pribadi.  

Berdasarkan pengamatan guru pada siklus I, kelas belum bisa 

dikondisikan dengan baik. Guru belum bisa menguasai siswa secara 

keseluruhan. Hal ini mengakibatkan pembelajaran kurang maksimal. 

Selanjutnya pada siklus II, sudah menunjukkan perubahan perilaku yang lebih 

baik. Guru sudah mulai menguasai kelas. Siswa juga mendengarkan dan 

melaksanakan instruksi yang diberikan guru dengan tertib. Secara 

keseluruhan, pembelajaran pada siklus II berjalan lebih tertib dan terkondisi.  

Berdasarkan hasil jurnal guru di atas, saran yang dapat diberikan 

adalah sebaiknya pada pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia selanjutnya, 

guru tetap menggunakan pendekatan, teknik, metode, dan media 

pembelajaran. Misalnya dalam menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dapat menggunakan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi seperti penelitian ini atau bisa dengan pendekatan, teknik, metode, dan 

media lain yang telah disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran 

serta dapat membangkitkan semangat dan minat siswa dalam pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya dalam pembelajaran menulis cerpen. 

4.2.3.3 Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara siklus I terhadap siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi menyatakan bahwa dia sangat senang dan tertarik 

dengan pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 
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teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi. Hal ini karena dia 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru selama mengikuti 

pembelajaran yaitu menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 

berbantuan media foto pribadi. Menurut dia, penjelasan guru mudah dipahami 

oleh siswa dan memberi arahan sebelum dan sesudah pelajaran. Responden 

merasa terbantu dengan adanya teknik latihan terbimbing dan media foto 

pribadi, karena mudah untuk mendapatkan inspirasi dan menuangkan 

gagasannya ke dalam cerpen. Dia juga menerangkan banyak manfaat yang 

dapat diperoleh selama pembelajaran menulis yaitu melatih keberanian 

mengekspresikan diri melalui tulisan, memperluas dan meingkatkan 

pengetahuan kosa kata, dan meningkatkan kelancaran menulis cerpen dengan 

baik dan benar. Kesan dan pesan yang dia sampaikan terhadap pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi yaitu pembelajaran ini sangat 

mendukung dan menjadikan dia untuk lebih mudah dan baik dalam menulis 

cerpen.  

Selanjutnya, hasil wawancara pada siklus II terhadap siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi menyatakan bahwa dia sangat senang dan tertarik 

dengan pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi. Hal ini karena dia 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru selama mengikuti 

pembelajaran yaitu menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 
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berbantuan media foto pribadi serta merasa terbantu mendapatkan inspirasi 

dari pengalaman pribadi berbantuan foto pribadi. Menurut dia, penjelasan 

guru sudah lebih baik, tidak terburu-buru dalam menyampaikan dan lebih 

dimengerti. Responden merasa terbantu dengan adanya teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi, karena mudah untuk mendapatkan 

inspirasi dan menuangkan gagasannya ke dalam cerpen. Dia juga 

menerangkan banyak manfaat yang dapat diperoleh selama pembelajaran 

menulis yaitu melatih keberanian mengekspresikan diri melalui tulisan, 

memperluas dan meningkatkan pengetahuan kosa kata, dan meningkatkan 

kelancaran menulis cerpen dengan baik dan benar. Kesan dan pesan yang dia 

sampaikan terhadap pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi yaitu 

pembelajaran ini sangat mendukung dan menjadikan dia untuk lebih mudah 

dan baik dalam menulis cerpen. Dia menyampaiakan sarannya kepada siswa 

lain agar lebih mengembangkan imajinasinya lagi agar hasil cerpen semakin 

bagus dan baik. 

Berikutnya adalah hasil wawancara terhadap siswa yang memperoleh 

nilai sedang. Pada siklus I, siswa mengemukakan bahwa dia sangat senang 

dan berminat dengan pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi. Dia 

cukup antusias dan berminat namun juga masih kesulitan dalam menentukan 

tema dan judul cerpen berdasarkan media foto pribadi. Selanjutnya mengenai 
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penjelasan materi oleh guru, dia berharap agar pada pertemuan berikutnya 

guru lebih jelas dalam menerangkan materi dan jangan terlalu cepat sehingga 

siswa paham terhadap materi yang diajarkan karena menurutnyaq 

penyampaian materi yang sudah dilaksanakan terlalu cepat dan terburu-buru 

jadi masih sedikit membingungkan. Dia juga mengatakan bahwa menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi ini bisa sedikit membantu dan lebih paham 

tentang langkah-langkah menulis cerpen yang baik. Responden juga 

menyatakan bahwa tahapan yang paling sulit menurutnya yaitu menentukan 

alur cerita. Kesan dia mengenai pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi adalah pengalaman baru dan bisa membantu dia saat mencari inspirasi 

lewat media foto pribadi. 

Pada siklus II, siswa yang memperoleh nilai sedang mengemukakan 

bahwa dia sangat senang dan tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. Dia cukup antusias dan berminat namun juga masih 

kesulitan dalam menentukan tema dan judul cerpen berdasarkan media foto 

pribadi. Selanjutnya mengenai penjelasan materi oleh guru sudah dapat 

dimengerti dan cukup dipahami dengan cepat. Dia juga mengatakan bahwa 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi ini bisa sedikit membantu karena 
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responden dapat mengingat secara detail pengalaman-pengalaman yang sudah 

dialami berbantuan dengan media foto pribadi. Responden juga menyatakan 

bahwa tahapan yang paling sulit menurutnya yaitu menentukan alur cerita. 

Kesan dia mengenai pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi 

adalah pengalaman baru dan sarannya agar penelitian ini lebih ditingkatkan 

lagi agar kedepannya lebih baik. 

Terakhir, adalah hasil wawancara terhadap siswa yang mendapat nilai 

terendah. Pada siklus I siswa mengemukakan bahwa dia senang, tetapi kurang 

bersungguh-sungguh saat proses pembelajaran berlangsung. Dia mengaku saat 

guru menjelaskan, dia malah mengobrol sendiri dengan teman sebangkunya, 

karena jam pelajaran terakhir membuatnya sudah tidak bersemangat dan 

melelahkan. Menurutnya pemebelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi bisa dia pahami. Akan tetapi ketika dia kurang paham mengenai 

penggunaan media foto pribadi tersebut. Kesulitan yang dia hadapi ketika 

menulis cerpen yaitu menentukan tema dan alur cerpen. Karena dia 

kebingungan untuk memulai menulis cerpen dari mana. Manfaat yang dapat 

diambil dari pembelajaran yaitu dia mendapatkan pengalaman baru, tetapi dia 

berharap agar guru lebih nyantai, tidak cepat dalam menenerangkan, dan 

bercanda sedikit dalam mengajar agar siswa  lebih memperhatikan dan lebih 

mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru.  
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Selanjutnya pada siklus II, siswa yang mendapat nilai terendah 

mengemukakan dia senang, tetapi kurang bersungguh-sungguh saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dia mengaku saat guru menjelaskan, dia malah 

mengantuk, karena jam pelajaran terakhir membuatnya sudah tidak 

bersemangat dan melelahkan. Menurutnya pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi bisa dia pahami. Akan tetapi ketika dia kurang paham 

mengenai penggunaan media foto pribadi tersebut. Kesulitan yang dia hadapi 

ketika menulis cerpen yaitu menentukan tema dan alur cerpen. Karena dia 

kebingungan untuk memulai menulis cerpen dari mana. Manfaat yang dapat 

diambil dari pembelajaran yaitu dia mendapatkan pengalaman baru, tetapi dia 

berharap agar guru lebih nyantai dan bercanda sedikit dalam mengajar agar 

siswa  lebih memperhatikan dan lebih mendengarkan penjelasan yang 

diberikan oleh guru.  

Berdasarkan hasil wawancara siklus I dan siklus II diatas, dapat 

disimpulkan bahwa siswa senang dengan pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. Siswa secara bertahap dengan bimbingan guru serta 

berbantuan media foto pribadi dalam menggali ide dapat mengatasi kesulitan 

daalam menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. Melalui beberapa jawaban siswa 
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juga dapat disimpulkan bahwa siswa berharap agar selalu menggunakan 

teknik dan media pada setiap pembelajaran agar mempermudah siswa. 

4.2.3.3 Dokumentasi Foto 

 
  Gambar 1. Siklus I   Gambar 1. Siklus II 

 

Gambar 1. Aktivitas Siswa Ketika Memperhatikan Penyampaian Materi dari 

Guru 

Dari kedua foto pada masing-masing siklus, terlihat perbedaan antara siklus I 

dan siklus II. Perbedaan itu terlihat dari antusiasme siswa mengikuti kegiatan awal 

pembelajaran, yaitu ketika guru melakukan apersepsi dan menyampaikan materi. 

Pada siklus I terlihat ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Mereka 

sibuk sendiri mengobrol dengan teman dan mengganggu teman sebangku dan bahkan 

ada siswa yang menyandarkan kepalanya di meja. Pada siklus II siswa lebih antusias, 

serius, dan tertib selama mengikuti kegiatan awal pembelajaran. Tidak ada siswa 

yang mengobrol sendiri. Semua siswa memperhatikan apersepsi dan penjelasan 

materi yang dilakukan guru. 
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Gambar 2. Siklus I  Gambar 2. Siklus II 

Gambar 2 Aktivitas Siswa Ketika Berdiskusi Kelompok  

Dari kedua foto pada masing-masing siklus, terlihat perbedaan antara 

siklus I dan siklus II. Perbedaan itu terlihat pada kegiatan siswa dalam 

melaksanakan tugas diskusi kelompok. Pada siklus I, saat berdiskusi 

kelompok terlihat ada beberapa siswa yang mondar mandir di dalam kelas. 

Siswa belum sepenuhnya melaksanakan diskusi kelompok dengan baik. 

Adapula siswa yang mengalami kesulitan sehingga datang menghampiri 

guru. Hal ini berbeda pada kegiatan siklus II dimana siswa melaksanakan 

tugas diskusi kelompok dengan tertib. Semua siswa sudah mulai aktif 

diskusi di dalam kelompok masing-masing. Mereka terlihat sungguh-

sungguh dalam melaksanakan tugas diskusi kelompok. 
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Gambar 3. Siklus I  Gambar 3. Siklus II 

Gambar 3 Aktivitas Siswa Ketika Menulis Cerpen  

Dari kedua foto pada masing-masing siklus, terlihat perbedaan antara 

siklus I dan siklus II. Perbedaan itu terlihat pada kegiatan siswa dalam 

menulis cerita pendek. Pada siklus I, masih ada siswa yang asyik mondar-

mandir didalam kelas, kebingungan menulis cerpen, dan ada juga yang 

masih melihat pekerjaan temannya untuk dicontek. Hal ini berbeda pada 

kegiatan siklus II siswa menulis cerita pendek dengan baik dan antusias. 

Siswa mengerjakan tugas pertahapan dengan baik dan memperhatikan 

instrumen dengan tepat. 
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      Gambar 4. Siklus I       Gambar 4. Siklus II 

Gambar 4. Aktivitas Guru Saat Melakukan Pembimbingan Menulis 

Cerpen  

Dari kedua foto pada masing-masing siklus, terlihat perbedaan antara siklus I 

dan siklus II. Perbedaan itu terlihat ketika guru memberikan bimbingan ke 

siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis cerpen. Pada siklus I, ketika 

guru menerangkan satu siswa, siswa yang lain ada yang mengantuk, asyik 

ngobrol dengan teman yang lain, bercanda dan tertawa terlalu keras sehingga 

kelas menjadi kurang kondusif. Pada siklus II siswa lebih antusias, serius, dan 

tertib ketika guru memberikan bimbingan ke siswa yang lain. Tidak ada siswa 

yang mengobrol sendiri. Semua siswa mengerjakan tugasnya masing-masing 

dengan sungguh-sungguh. 
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Berdasarkan dokumentasi foto dan uraian di atas dapat diketahui bahwa 

perilaku siswa setelah diterapkan pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto 

pribadi siswa kelas X-4 SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal mengalami 

perubahan. Perubahan yang terlihatmerupakan perubahan ke arah positif yaitu 

siswa lebih aktif, antusias, semangat dan lebih konsentrasi dalam 

pembelajaran.  

Peningkatan perilaku positif yang ditunjukkan siswa kelas X-4 SMA N 1 

Cepiring Kabupaten Kendal telah sesuai dengan harapan guru. Peningkatan 

ini terjadi karena memanfaatkan pengalaman pribadi sebagai inspirasi menulis 

cerpen dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi yang 

digunakan oleh guru. Pengalaman pribadi sebagai inspirasi menulis cerpen 

dengan teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi secara tidak 

langsung merangsang indera siswa untuk aktif dan kreatif memproduksi ide 

atau gagasan yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya cerita pendek. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menulis cerita pendek 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi terbukti mampu membantu siswa melakukan perubahan 

perilaku ke arah yang lebih positif. Perubahan perilaku ke arah positif ini 

membimbing siswa menciptakan suasana yang kondusif dan efektif selama 

proses pembelajaran. Hal ini akhirnya membawa pengaruh besar pada hasil 
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tes menulis cerita pendek siswa kelas X-4 SMA N 1 Cepiring Kabupaten 

Kendal yang mencapai nilai rata-rata 80,60 termasuk dalam kategori baik 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan 

dari penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut.  

1) Proses pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi pada siswa kelas X-4 

SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal, sudah berjalan dengan baik dan lancar 

sesuai rencana pembelajaran. Pada dasarnya proses pembelajaran siklus I dan 

siklus II sama. Proses pembelajaran menulis cerita pendek dilakukan dalam dua 

siklus. Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan ada tiga tahap 

kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran siswa lebih antusias dan bersemangat mengikuti 

pembelajaran. Siswa yang semula enggan bertanya sudah aktif dan tidak malu 

untuk bertanya dan memberikan pendapat. Suasana kelas juga kondusif dan 

tenang karena siswa serius dalam mengerjakan latihan menulis cerita pendek.   

2) Keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring 

Kabupaten Kendal mengalami peningkatan setelah diterapkannya teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. Peningkatan keterampilan menulis 

cerita pendek diketahui dari hasil prasiklus ke siklusi I dan dari siklus I ke siklus 

II. Nilai rata-rata keterampilan menulis cerita pendek hasil prasiklus hanya 

sebesar 52 atau dalam kategori kurang, sedangkan rata-rata  
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pada siklus I meningkat menjadi 68,54 atau dalam kategori cukup baik, dan pada 

siklus II meningkat lagi menjadi 80,60 atau dalam kategori baik. Hal ini menjadi 

bukti adanya peningkatan dari tiap siklus. Peningkatan nilai rata-rata menulis 

cerita pendek dari prasiklus ke siklusI sebesar 38,70%. Peningkatan dari siklus I 

ke siklus II sebesar 54,83% dan peningkatan dari prasiklus ke siklus II yaitu 

sebesar 93,54%. 

3) Perubahan perilaku siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring Kabupaten Kendal 

setelah mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi mengalami perubahan perilaku 

ke arah yang lebih baik atau positif dari tahap siklus I ke siklus II. Hal tersebut 

dapat diperoleh dari data nontes, berupa data observasi, catatan harian/jurnal 

guru dan siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil tersebut menunjukkan 

siswa lebih memperhatikan penjelasan guru, lebih aktif dalam pembelajaran, dan 

siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut. 

1) Bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia, hendaknya dapat menggunakan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi dalam pembelajaran menulis 
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cerita pendek karena terbukti meingkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

cerita pendek. Selain itu, terjadi perubahan perilaku siswa ke arah positif yang 

ditampakkan siswa selama proses pembelajaran menulis cerpen dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media foto pribadi berlangsung. 

2) Bagi siswa, hendaknya memiliki motivasi dan keinginan untuk belajar menulis 

cerpen karena keterampilan menulis cerpen mampu melatih siswa berpikir secara 

kreatif. Hasil tulisan siswa dapat ditempel pada majalah dinding kelas atau 

sekolah sehingga dapat diapresiasi oleh orang lain.  

3) Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan keterampilan menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi. Namun, saran dari peneliti, lebih baik waktu 

pembelajaran yang sudah tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, karena 

teknik latihan terbimbing membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk 

membimbing siswa satu persatu. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I 

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Cepiring 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester  : X/2 

Alokasi Waktu  : 4 x 45 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi  

Menulis 

 16.Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain kedalam cerpen 

 

B. Kompetensi Dasar  

16.1  Menulis karangan berdasarkan  kehidupan diri sendiri dalam cerpen 

(pelaku, peristiwa, latar) 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Menentukan pengalaman pribadi yang pernah didengar atau dialami 

sebagai inspirasi 

2. Menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur intrinsik cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan pilihan kata, 

tanda baca, dan ejaan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menentukan pengalaman pribadi yang pernah didengar atau 

dialami sebagai inspirasi 

2. Siswa dapat menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur intrinsik 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan pilihan 

kata, tanda baca, dan ejaan. 

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Hakikat cerpen 

2. Syarat topik cerpen 

3. Kerangka cerpen 

4. Langkah-langkah menulis cerpen 
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F. Metode Pembelajaran  

1. Strategi : latihan terbimbing 

2. Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, pemodelan, dan penugasan 

 

 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan 1 (2 x 45 menit)  

No. Kegiatan Belajar Waktu 

(menit) 

Metode 

1. Pendahuluan :  

a. siswa berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai. 

b. siswa mendengarkan motivasi dari guru.  

c. siswa bersama guru bertanya jawab 

mengenai peristiwa yang akhir-akhir ini 

di alami siswa di lingkungan sekitar. 

d. siswa mendengarkan penjelasan tujuan 

dan manfaat pembelajaran dari guru, 

yaitu siswa mampu menulis cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi. 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

tentang pentingnya menulis cerpen. 

 

Kegiatan Inti :  

1. Eksplorasi  

a. Guru menyampaikan materi 

pembelajaran  

b. Guru dan siswa bertanya jawab 

mengenai unsur intrinsik cerpen 

c. Guru mengaitkan materi dengan 

pengetahuan yang relevan dalam 

kehidupan 

d. Setiap siswa dibagikan cerpen berjudul 

“Hadiah yang hilang” 

15‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

Pemodelan 
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e. Siswa membaca dan memahami cerita 

pendek yang telah mereka terima. 

f. Siswa menentukan tema, tokoh dan 

penokohan, sudut pandang, latar, alur,  

amanat, dan gaya bahasa secara 

individu pada lembar kegiatan 1. 

g. Guru dan siswa bersama-sama 

membahas tema, tokoh dan penokohan, 

sudut pandang, latar, alur,  amanat, dan 

gaya bahasa pada cerpen  

 

2. Elaborasi  

a. Guru mengarahkan siswa agar foto 

pribadi masing-masing menjadi 

inspirasi siswa dalam menentukan tema 

pada cerpen yang akan mereka tulis 

pada lembar kegiatan 2. 

b. Siswa membuat kerangka cerpen 

dengan memanfaatkan pengalaman 

pribadi yang pernah mereka alami 

berbantuan foto pribadi dengan 

memperhatikan unsur-unsur intrinsik 

c. siswa menyusun dan mengembangkan 

kerangka yang telah dibuat  dalam 

bentuk cerpen (pelaku, peristiwa, latar, 

konflik) dengan memperhatikan pilihan 

kata, tanda baca, dan ejaan pada lembar 

kegiatan 3 

d. Guru membimbing satu persatu siswa 

yang mengalami kesulitan saat menulis 

cerpen  dari menentukan tema, 

membuat kerangka, dan 

mengembangkan kerangka. 

e. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil tulisan cerita 

pendek mereka. 

 

 

 

Ceramah 

 

 

Penugasan 

 

 

Latihan 

terbimbing 

 

 

 

Latihan 

terbimbing 

 

 

 

 

Latihan 

terbimbing 

 

 

 

Tanya jawab 
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3. Konfirmasi  

a. Siswa menyimpulkan tentang hal-hal 

yang belum diketahui  

b. Siswa memberitahukan kepada guru 

tentang hal-hal yang belum diketahui. 

3. Penutup  

a. siswa bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. siswa dan guru merefleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

c. sebagai tindak lanjut siswa diminta 

untuk mencatat kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam menulis 

cerpen.  

d. siswa mendengarkan rencana 

pembelajaran pertemuan selanjutnya 

yang disampaikan oleh guru. 

 

10‟ 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Penugasan 

  

 Pertemuan 2 (2 x 45 menit) 

  

No. Kegiatan Belajar Waktu 

(menit) 

Metode 

1. Pendahuluan : 

a. siswa berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai.  

b. siswa mendengarkan motivasi dari guru 

sehingga siswa menjadi tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran selanjutnya. 

c. siswa mengingat kembali materi 

tentang cerpen pada pertemuan 

sebelumnya.  

d. siswa menyimak penjelasan dari guru 

mengenai tujuan dan manfaat yang 

akan diperoleh setelah mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen 

 

10‟ 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

Ceramah 
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2. Kegiatan Inti :  

1. Eksplorasi  

d. Guru memberikan hasil tulisan siswa 

pertemuan sebelumnya yang belum 

dinilai 

e. siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

tentang kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

teknik terbimbing dan media foto 

pribadi.  

f. Guru menjawab sekaligus memberikan 

arahan mengenai kesulitan-kesulitan 

yang di hadapi siswa dalam menulis 

cerpen. 

g. Guru mengulas kembali materi yang 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 

h. Salah seorang siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil tulisannnya, 

dan siswa lain memberikan komentar. 

 

2. Elaborasi  

a. siswa membentuk  kelompok, satu 

kelompok lima siswa. 

b. siswa mendiskusikan cerpen yang 

dihasilkan dari pertemuan sebelumnya 

dan membahas hasil kerja siswa  

c. siswa menyunting hasil pekerjaan 

masing-masing dengan berdiskusi di 

dalam kelompok. 

d. guru membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan saat penyuntingan 

cerpen. 

e. siswa bertanya jawab dengan guru 

mengenai informasi yang belum 

diketahui.   

f. siswa menghasilkan cerpen yang lebih 

 

70‟ 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

Diskusi 

kelompok 

 

Penugasan 

 

Latihan 

terbimbing 

 

 

 

Tanya jawab 
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baik. 

 

3. Konfirmasi  

a. Beberapa siswa menyampaikan hasil 

perbaikan cerpen miliknya. 

b. Siswa lain menanggapi hasil perbaikan 

cerpen milik teman. 

c. Guru memberikan penegasan hasil 

penilaian tersebut dengan jelas. 
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3. Penutup :  

a. siswa bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

b. siswa dan guru merefleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan.  

c. Siswa diminta untuk menyimpan dan 

mempelajari kembali cerpen hasil 

tulisannya. 

 

 

10‟ 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat : Lembar Kerja Siswa, Laptop, LCD, dan papan tulis 

2. Sumber Belajar :  

 Kosasih, Engkos. 2008. Cerdas Berbahasa Indonesia untuk 

SMA/MA Kelas X. Jakarta: Erlangga 

 Modul Pintar Bahasa Indonesia Kelas X Semester 2 

 Media foto pribadi 

 Media powerpoint. 

 

I. Penilaian Hasil Belajar  

Penilaian yang dilakukan pada pembelajaran ini adalah penilaian 

proses dan penilaian hasil.  

1. Penilaian proses  

Penilaian ini dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan pedoman observasi, yaitu 1) kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen; 2) keseriusan siswa 

dalam memperhatikan penjelasan guru; 3) siswa merespon positif dan 

tertarik terhadap tehnik latihan terbimbing dan media foto pribadi; 4) 

siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menulis 

cerpen; 5) siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerpen; dan 6) siswa 

berpartisipasi dalam melakukan refleksi mengenai pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. 
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Tabel Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran Menulis Teks 

Berita 

No Aspek Pengamatan Frekuensi Persentase Ketuntasan 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen 

   

2 Keseriusan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru 

   

3 Siswa merespon positif dan tertarik 

terhadap tehnik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi 

   

4 Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran menulis cerpen 

   

5 Siswa aktif mengerjakan tugas 

menulis cerpen 

   

6 Siswa berpartisipasi dalam melakukan 

refleksi mengenai pembelajaran 

menulis cerpen 

   

 

2. Penilaian hasil  

Penilaian hasil pada pembelajaran ini berkaitan dengan 

keterampilan menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. 

a. Teknik  

1) Penilaian proses dilaksanakan saat pembelajaran 

berlangsung dan dapat dilakukan menggunakan lembar 

observasi yang telah dipersiapkan, 2) penilaian hasil 

diperoleh dari hasil pekerjaan peserta didik dalam menulis 

cerpen. 

 

b. Bentuk Instrumen : 

 Tes  : rubrik penilaian menulis cerpen 

 Nontes : lembar observasi, catatan harian guru dan 

siswa, wawancara, dokumentasi foto. 

c. Soal 

I. Soal Kelompok : Analisislah unsur-unsur intrinsik cerpen 

tersebut secara kelompok ! 
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II. Soal Individu : Tulislah sebuah cerita pendek dengan tema 

berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah dialami 

dengan menggunakan media foto pribadi kalian pada lembar 

kegiatan 1 dan lembar kegiatan 2! 

 

Rubrik penilaian keterampilan menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. 

No Aspek Penilaian 
Skor 

Maksimal 

1 Alur/plot 20 

2 Kesesuaian isi dengan tema 20 

3 Tokoh dan penokohan 25 

4 Latar/setting 15 

5 Bahasa  20 

Jumlah  100 

 

Kategori penilaian keterampilan menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. 

 

No 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria Skor Kategori 

1. Alur/plot Permaianan alur atau plot 

menarik, ada tegangan dan 

kejutan serta pembayangan yang 

akan terjadi, dan rangkaian 

peristiwa disusun secara urut 

dan berkesinambungan 

16-20 Sangat Baik  
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Permaianan alur atau plot cukup 

menarik, ada tegangan dan 

kejutan serta pembayangan yang 

akan terjadi, dan rangkaian 

peristiwa disusun secara urut 

dan berkesinambungan 

11-15 Baik  

Permaianan alur atau plot 

kurang menarik, kurang adanya  

tegangan dan kejutan serta 

pembayangan yang akan terjadi, 

dan rangkaian peristiwa disusun 

secara urut dan 

berkesinambungan 

6-10 Cukup Baik 

Permaianan alur atau plot tidak 

menarik, tidak adanya tegangan 

dan kejutan serta pembayangan 

yang akan terjadi, dan rangkaian 

peristiwa disusun secara urut 

dan berkesinambungan 

0-5 Kurang Baik 

2.  Kesesuaian 

isi dengan 

Tema yang ditulis sesuai dengan 

isi media foto pribadi dan baik 

16-20 Sangat Baik  
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tema dalam menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

Tema yang ditulis cukup sesuai 

dengan isi media foto pribadi 

dan cukup baik dalam 

menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

11-15 Baik  

Tema yang ditulis kurang sesuai 

dengan isi media foto pribadi 

dan kurang baik dalam 

menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

6-10 Cukup Baik 

Tema yang ditulis tidak sesuai 

dengan isi media foto pribadi 

dan tidak baik dalam 

menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

0-5 Kurang Baik 

3. Tokoh dan 

penokohan  

Pelukisan watak tokoh tajam 

dan nyata, tokoh mampu 

membawa pembaca mengalami 

peristiwa cerita. 

19-25 Sangat Baik 
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Pelukisan watak tokoh cukup 

tajam dan cukup nyata, tokoh 

cukup mampu membawa 

pembaca mengalami peristiwa 

cerita. 

13-18 Baik 

Pelukisan watak tokoh kurang 

tajam dan kurang nyata, tokoh 

kurang mampu membawa 

pembaca mengalami peristiwa 

cerita. 

7-12 Cukup Baik 

Pelukisan watak tokoh tidak 

tajam dan tidak nyata, tokoh 

tidak  mampu membawa 

pembaca mengalami peristiwa 

cerita. 

0-6 Kurang Baik 

4. Latar/setting 

 

Tepat dalam memilih tempat 

yang mengukuhkan terjadinya 

peristiwa, tepat memilih waktu 

yang memiliki tampakan 

atmosfir, dan tepat 

menggambarkan suasana yang 

12-15 Sangat Baik 
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mendukung peristiwa. 

Cukup baik dalam 

mendeskripsikan tema yang 

terkandung dalam cerita dan 

ditawarkan kepada pembaca, 

baik dalam menyajikan tema 

dari simpulan keseluruhan 

cerita, tema mengangkat dari 

masalah-masalah kehidupan. 

8-11 Baik 

Kurang baik dalam 

mendeskripsikan tema yang 

terkandung dalam cerita dan 

ditawarkan kepada pembaca, 

baik dalam menyajikan tema 

dari simpulan keseluruhan 

cerita, tema mengangkat dari 

masalah-masalah kehidupan. 

4-7 Cukup Baik 

Tidak baik dalam 

mendeskripsikan tema yang 

terkandung dalam cerita dan 

ditawarkan kepada pembaca, 

0-3 Kurang Baik 
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baik dalam menyajikan tema 

dari simpulan keseluruhan 

cerita, tema mengangkat dari 

masalah-masalah kehidupan. 

5. Gaya bahasa Tepat dalam memilih bahasa 

yang mengandung unsur emotif 

bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan tepat dalam 

memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

16-20 Sangat Baik 

Cukup tepat dalam memilih 

bahasa yang mengandung unsur 

emotif bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan cukup tepat 

dalam memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

11-15 Baik  
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diungkapkan. 

Kurang tepat dalam memilih 

bahasa yang mengandung unsur 

emotif bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan kurang tepat 

dalam memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

6-10 Cukup Baik  

Tidak tepat dalam memilih 

bahasa yang mengandung unsur 

emotif bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan tidak tepat dalam 

memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

0-5 Kurang Baik 
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Pedoman penilaian keterampilan menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. 

No Kategori Rentang Nilai 

1. Sangat Baik 85-100 

2. Baik 74-84 

3. Cukup 63-73 

4. Kurang 51-62 

5. Sangat kurang 0-50 

 

 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, 

 
 

 

Cepiring,     Mei 2015 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS II 

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Cepiring 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester  : X/2 

Alokasi Waktu  : 4 x 45 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi  

Menulis 

 16.Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain ke dalam cerpen 

 

B. Kompetensi Dasar  

16.1  Menulis karangan berdasarkan  kehidupan diri sendiri dalam cerpen 

(pelaku, peristiwa, latar) 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

3. Menentukan pengalaman pribadi yang pernah didengar atau dialami 

sebagai inspirasi 

4. Menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur intrinsik cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan pilihan kata, 

tanda baca, dan ejaan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

3. Siswa dapat menentukan pengalaman pribadi yang pernah didengar atau 

dialami sebagai inspirasi 

4. Siswa dapat menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur intrinsik 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan pilihan 

kata, tanda baca, dan ejaan. 

 

E. Materi Pembelajaran  

5. Hakikat cerpen 

6. Syarat topik cerpen 

7. Kerangka cerpen 

8. Langkah-langkah menulis cerpen 
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F. Metode Pembelajaran  

3. Strategi : latihan terbimbing 

4. Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, pemodelan, dan penugasan 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Pertemuan Ke-1  

No Kegiatan Waktu Pendidikan Karakter 

1 Pendahuluan  

1. Guru dan siswa berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai  

2. Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran 

3. Guru mengkondisikan siswa 

dengan melakukan apersepsi yang 

berkaitan dengan menulis cerpen 

4. Guru menyampaikan hasil nilai 

siswa pada siklus I yang sebagian 

masih dibawah KKM 

5. Guru menyampaikan kekurangan 

siswa ketika menulis cerpen pada 

siklus I 

15 menit   

 

 Tanya jawab 

 

 Ceramah  

2 Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi  

1. Sebagai pengingat, siswa dan guru 

bertanya jawab tentang unsur-unsur 

cerita pendek dan langkah-langkah 

menulis cerpen dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan 

media foto pribadi 

2. Guru menanggapi dan 

menerangkan pertanyaan-

pertanyaan siswa 

3. Guru memberikan contoh cerpen 

yang lebih menarik daripada siklus 

II 

65 menit  

 

 Ceramah  

 

 

 

 

 

 Tanya jawab 

 

 

 Pemodelan  
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4. Guru membacakan contoh cerpen 

tersebut dengan baik 

5. Siswa memahami cerita pendek 

yang telah mereka terima dan 

mencatat unsur intrinsik serta inti 

cerpen 

6. Siswa menentukan tema, tokoh dan 

penokohan, sudut pandang, latar, 

alur,  amanat dan gaya bahasa, 

secara individu 

7. Guru dan siswa bersama-sama 

membahas tema, tokoh dan 

penokohan, sudut pandang, latar, 

alur,  amanat dan gaya bahasa pada 

cerpen  

b. Elaborasi 

1. Guru mengarahkan foto pribadi 

siswa yang berbeda pada siklus I 

untuk mengingat pengalaman apa 

yang terjadi pada foto tersebut 

2. Setelah siswa mengingat 

pengalamannya, guru mengarahkan 

siswa untuk menentukan tema 

berdasarkan pengalaman pribadi 

berbantuan media foto pribadi dan 

ditulis pada lembar kegiatan 1 

3. Guru membimbing siswa agar 

pengalaman pribadi tersebut bisa 

menjadi inspirasi siswa dalam 

menentukan tema pada cerpen 

yang akan mereka tulis  

4. Siswa  membuat kerangka cerpen 

dengan memperhatikan unsur-

unsur intrinsik pada lembar 

kegiatan 2 

5. Guru membimbing siswa membuat 

kerangka cerpen dengan 

 

 

 Penugasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penugasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Latihan 

terbimbing 

 

 

 

 Penugasan 

 

 

 

 Latihan 

terbimbing 
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memperhatikan unsur-unsur 

intrinsik 

6. Siswa menyusun dan 

mengembangkan kerangka yang 

telah dibuat dalam bentuk cerpen 

dengan memperhatikan ejaan dan 

tanda baca pada lembar kegiatan 3 

7. Guru membimbing siswa 

menyusun dan mengembangkan 

kerangka yang telah dibuat dalam 

bentuk cerpen dengan 

memperhatikan ejaan dan tanda 

baca 

c. Konfirmasi 

1. Beberapa siswa membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas  

2. Hasil pekerjaan siswa yang maju 

langsung dikoreksi guru bersama 

siswa apakah sudah memenuhi 

kriteria penilaian atau belum  

3. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil cerpen 

mereka 

 

 

 Penugasan 

 

 

 

 

 Latihan 

terbimbing 

 

 

 

 

 

 Pemodelan 

 

 Tanya jawab 

 

 

 

 

 

3. Penutup 

1. Guru bertanya apakah siswa 

mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran menentukan tema, 

membuat kerangka, dan 

mengembangkan cerpen 

2. Siswa mengemukakan 

permasalahan yang dihadapi dalam 

menentukan tema, membuat 

kerangka, dan mengembangkan 

cerpen 

3. Guru dan siswa melakukan refleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

4. Guru menyampaikan rencana 

 

 

10 menit  

 

 

 Tanya jawab 

 

 

 

 Refleksi   
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pembelajaran pertemuan 

selanjutnya kepada siswa 

 

Pertemuan Ke-2  

No Kegiatan Waktu Pendidikan Karakter 

1 Pendahuluan  

1. Guru dan siswa berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai  

2. Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran 

3. Guru bertanya pada siswa mengenai 

menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik 

latihan terbimbing berbantuan media 

foto pribadi, hal ini untuk mengetahui 

pemahaman siswa tentang menulis 

cerpen 

4. Guru menyampaikan hasil tulisan 

siswa pada pertemuan sebelumnya 

5. Guru menyampaikan kekurangan 

siswa ketika menulis cerpen pada 

pertemuan sebelumnya 

15 menit   

 

 Tanya jawab 

 

 Ceramah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi  

1. Sebagai pengingat, siswa dan guru 

bertanya jawab tentang menyunting 

cerpen  

2. Siswa diberi kesempatan 

menyampaikan kesulitan tentang 

menyunting cerpen 

3. Guru menanggapi dan menerangkan 

pertanyaan-pertanyaan siswa secara 

pelan dan santai agar siswa lebih 

paham 

65 menit  

 

 Ceramah  

 

 

 Tanya jawab 

 

 

 Ceramah  
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4. Guru memberikan contoh cerpen 

untuk disunting bersama-sama 

5. Guru dan siswa membahas bersama 

mengenai hasil suntingan cerpen 

tersebut 

6. Guru memberi penegasan mengenai 

menyunting cerpen sesuai dengan 

ejaan dan tanda baca yang benar 

b. Elaborasi 

1. Siswa menyunting hasil cerpen 

pertemuan sebelumnya secara 

individu 

2. Guru membimbing siswa satu persatu 

yang mengalami kesulitan 

menyunting hasil cerpen pertemuan 

sebelumnya 

3. Sebagai semangat siswa menulis 

cerpen, guru melakukan motivasi pada 

siswa dengan menyampaikan akan 

memberi hadiah kepada lima siswa 

yang mendapatkan nilai terbaik 

4. Siswa menghasilkan cerpen yang 

lebih baik 

c. Konfirmasi 

1. Beberapa siswa membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas  

2. Hasil pekerjaan siswa yang maju 

langsung dikoreksi guru bersama 

siswa apakah sudah memenuhi kriteria 

penilaian atau belum  

3. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil cerpen mereka 

 Pemodelan  

 

 Penugasan  

 

 

 

 Ceramah  

 

 

 

 

 Penugasan  

 

 

 Latihan 

terbimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penugasan  

 

 

 

 Pemodelan 

 

 Tanya jawab 

3. Penutup 

1. Guru bertanya apakah siswa 

mengalami kesulitan dalam 

menyunting cerpen 

2. Siswa mengemukakan permasalahan 

 

 

10 menit  

 

 

 Tanya jawab 
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yang dihadapi dalam menyunting 

cerpen 

3. Guru dan siswa melakukan refleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

4. Siswa mengisi catatan harian atau 

jurnal siswa yang dibagikan oleh guru 

5. Guru menutup pembelajaran sekaligus 

berterima kasih kepada siswa kelas X-

4 atas partisipasi siswa dalam 

melaksanakan penelitian 

 

 

 Refleksi  

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

3. Alat : Lembar Kerja Siswa, Laptop, LCD, dan papan tulis 

4. Sumber Belajar :  

 Kosasih, Engkos. 2008. Cerdas Berbahasa Indonesia untuk 

SMA/MA Kelas X. Jakarta: Erlangga 

 Modul Pintar Bahasa Indonesia Kelas X Semester 2 

 Media foto pribadi 

 Media powerpoint. 

I. Penilaian Hasil Belajar  

Penilaian yang dilakukan pada pembelajaran ini adalah penilaian proses 

dan penilaian hasil.  

1. Penilaian proses  

Penilaian ini dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan pedoman observasi, yaitu 1) kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen; 2) keseriusan siswa 

dalam memperhatikan penjelasan guru; 3) siswa merespon positif dan 

tertarik terhadap tehnik latihan terbimbing dan media foto pribadi; 4) 

siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menulis 

cerpen; 5) siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerpen; dan 6) siswa 

berpartisipasi dalam melakukan refleksi mengenai pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi. 
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Tabel Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran Menulis Teks 

Berita 

No Aspek Pengamatan Frekuensi Persentase Ketuntasan 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen 

   

2 Keseriusan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru 

   

3 Siswa merespon positif dan tertarik 

terhadap tehnik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi 

   

4 Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran menulis cerpen 

   

5 Siswa aktif mengerjakan tugas 

menulis cerpen 

   

6 Siswa berpartisipasi dalam melakukan 

refleksi mengenai pembelajaran 

menulis cerpen 

   

 

2. Penilaian hasil  

Penilaian hasil pada pembelajaran ini berkaitan dengan 

keterampilan menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. 

a. Teknik  

1) Penilaian proses dilaksanakan saat pembelajaran 

berlangsung dan dapat dilakukan menggunakan lembar 

observasi yang telah dipersiapkan, 2) penilaian hasil 

diperoleh dari hasil pekerjaan peserta didik dalam menulis 

cerpen. 

 

b. Bentuk Instrumen : 

 Tes  : rubrik penilaian menulis cerpen 

 Nontes : lembar observasi, catatan harian guru dan 

siswa, wawancara, dokumentasi foto. 

c. Soal 

1. Soal Kelompok : Analisislah unsur-unsur intrinsik cerpen 

tersebut secara kelompok ! 
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2. Soal Individu : Tulislah sebuah cerita pendek dengan tema 

berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah dialami 

dengan menggunakan media foto pribadi kalian pada lembar 

kegiatan 1 dan lembar kegiatan 2! 

 

 

Rubrik penilaian keterampilan menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. 

No Aspek Penilaian 
Skor 

Maksimal 

1 Alur/plot 20 

2 Kesesuaian isi dengan tema 20 

3 Tokoh dan penokohan 10 

4 Latar/setting 10 

5 Bahasa  10 

Jumlah  100 

 

Kategori penilaian keterampilan menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. 

No 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria Skor Kategori 

1. Alur/plot Permaianan alur atau plot 

menarik, ada tegangan dan 

kejutan serta pembayangan yang 

akan terjadi, dan rangkaian 

peristiwa disusun secara urut 

dan berkesinambungan 

16-20 Sangat Baik  
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Permaianan alur atau plot cukup 

menarik, ada tegangan dan 

kejutan serta pembayangan yang 

akan terjadi, dan rangkaian 

peristiwa disusun secara urut 

dan berkesinambungan 

11-15 Baik  

Permaianan alur atau plot 

kurang menarik, kurang adanya  

tegangan dan kejutan serta 

pembayangan yang akan terjadi, 

dan rangkaian peristiwa disusun 

secara urut dan 

berkesinambungan 

6-10 Cukup Baik 

Permaianan alur atau plot tidak 

menarik, tidak adanya tegangan 

dan kejutan serta pembayangan 

yang akan terjadi, dan rangkaian 

peristiwa disusun secara urut 

dan berkesinambungan 

0-5 Kurang Baik 

2.  Kesesuaian 

isi dengan 

Tema yang ditulis sesuai dengan 

isi media foto pribadi dan baik 

16-20 Sangat Baik  
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tema dalam menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

Tema yang ditulis cukup sesuai 

dengan isi media foto pribadi 

dan cukup baik dalam 

menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

11-15 Baik  

Tema yang ditulis kurang sesuai 

dengan isi media foto pribadi 

dan kurang baik dalam 

menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

6-10 Cukup Baik 

Tema yang ditulis tidak sesuai 

dengan isi media foto pribadi 

dan tidak baik dalam 

menyajikan tema dari 

kesimpulan keseluruhan cerita. 

0-5 Kurang Baik 

3. Tokoh dan 

penokohan  

Pelukisan watak tokoh tajam 

dan nyata, tokoh mampu 

membawa pembaca mengalami 

peristiwa cerita. 

19-25 Sangat Baik 
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Pelukisan watak tokoh cukup 

tajam dan cukup nyata, tokoh 

cukup mampu membawa 

pembaca mengalami peristiwa 

cerita. 

13-18 Baik 

Pelukisan watak tokoh kurang 

tajam dan kurang nyata, tokoh 

kurang mampu membawa 

pembaca mengalami peristiwa 

cerita. 

7-12 Cukup Baik 

Pelukisan watak tokoh tidak 

tajam dan tidak nyata, tokoh 

tidak  mampu membawa 

pembaca mengalami peristiwa 

cerita. 

0-6 Kurang Baik 

4. Latar/setting 

 

Tepat dalam memilih tempat 

yang mengukuhkan terjadinya 

peristiwa, tepat memilih waktu 

yang memiliki tampakan 

atmosfir, dan tepat 

menggambarkan suasana yang 

12-15 Sangat Baik 
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mendukung peristiwa. 

Cukup baik dalam 

mendeskripsikan tema yang 

terkandung dalam cerita dan 

ditawarkan kepada pembaca, 

baik dalam menyajikan tema 

dari simpulan keseluruhan 

cerita, tema mengangkat dari 

masalah-masalah kehidupan. 

8-11 Baik 

Kurang baik dalam 

mendeskripsikan tema yang 

terkandung dalam cerita dan 

ditawarkan kepada pembaca, 

baik dalam menyajikan tema 

dari simpulan keseluruhan 

cerita, tema mengangkat dari 

masalah-masalah kehidupan. 

4-7 Cukup Baik 

Tidak baik dalam 

mendeskripsikan tema yang 

terkandung dalam cerita dan 

ditawarkan kepada pembaca, 

0-3 Kurang Baik 
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baik dalam menyajikan tema 

dari simpulan keseluruhan 

cerita, tema mengangkat dari 

masalah-masalah kehidupan. 

5. Gaya bahasa Tepat dalam memilih bahasa 

yang mengandung unsur emotif 

bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan tepat dalam 

memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

16-20 Sangat Baik 

Cukup tepat dalam memilih 

bahasa yang mengandung unsur 

emotif bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan cukup tepat 

dalam memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

11-15 Baik  
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diungkapkan. 

Kurang tepat dalam memilih 

bahasa yang mengandung unsur 

emotif bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan kurang tepat 

dalam memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

6-10 Cukup Baik  

Tidak tepat dalam memilih 

bahasa yang mengandung unsur 

emotif bersifat konotatif, 

mengedepankan dan 

mengaktualkan sesuatu yang 

dituturkan dan tidak tepat dalam 

memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

0-5 Kurang Baik 
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Pedoman penilaian keterampilan menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing 

berbantuan media foto pribadi. 

No Kategori Rentang Nilai 

1. Sangat Baik 85-100 

2. Baik 74-84 

3. Cukup 63-73 

4. Kurang 51-62 

5. Sangat kurang 0-50 

 

 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, 

 
 

Cepiring,     Juni 2015 
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Lampiran 3 

Lembar Observasi Siklus I dan Siklus II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Hari/Tanggal  : 

Kelas   : X-4 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Nama Sekolah : SMA N 1 Cepiring 

No Responden 

Aspek yang Diamati 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

1. R-1       1. Kesiapan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

menulis cerpen 

2. Keseriusan siswa 

dalam 

memperhatikan 

penjelasan guru 

3. Siswa merespon 

positif dan 

tertarik terhadap 

teknik latihan 

terbimbing dan 

2. R-2       

3. R-3       

4. R-4       

5. R-5       

6. R-6       

7. R-7       

8. R-8       

9. R-9       

10. R-10       
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11. R-11       media foto 

pribadi 

4. Siswa ikut 

berpartisipasi 

aktif dalam 

proses 

pembelajaran 

menulis cerpen 

5. Siswa aktif 

mengerjakan 

tugas menulis 

cerpen 

6. Siswa 

berpartisipasi 

dalam 

melakukan 

refleksi 

mengenai 

pembelajaran 

menulis cerpen 

berdasarkan 

pengalaman 

pribadi dengan 

teknik latihan 

terbimbing 

berbantuan 

media foto 

pribadi 

12. R-12       

13. R-13       

14. R-14       

15. R-15       

16. R-16       

17. R-17       

18. R-18       

19. R-19       

20. R-20       

21. R-21       

22. R-22       

23. R-23       

24. R-24       

25. R-25       

26. R-26       

27. R-27       

28. R-28       

29. R-29       

30. R-30       

31. R-31       
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Jumlah 

Presentase (%) 

      Cara pengisian : 

v =  positif 

- =  negatif 
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Lampiran 4 

Pedoman Catatan Harian Guru Siklus I dan Siklus II 

 

1. Jelaskan persiapan dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi! 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

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

 

2. Jelaskan respon dan keaktifan siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi! 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

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

 

3. Jelaskan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi! 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

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

 

4. Uraikan suasana dan situasi kelas selama proses pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi! 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

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

 

5. Jelaskan kedisiplinan siswa terhadap tugas yang diberikan oleh guru! 
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Jawab:..................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................... 
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Lampiran 5 

Pedoman Catatan Harian Siswa Siklus I dan Siklus II 

Nama Siswa : ....................................... 

No. Presensi : ....................................... 

 

1. Uraikan perasaan dan kesan kalian mengenai pembelajaran menulis cerpen 

yang telah dilakukan! 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

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

 

2. Kemukakan pendapat kalian tentang penggunaan teknik latihan terbimbing 

dan media foto pribadi dalam pembelajaran menulis cerpen! 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

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

 

3. Dari semua tahapan menulis cerpen, pada tahap mana yang paling sulit dan 

tahap mana yang paling mudah menurut kalian! 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

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

 

4. Berikan saran kalian terhadap kegiatan pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan media 

foto pribadi! 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................... 
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Lampiran 6 

Pedoman Wawancara Siklus I dan Siklus II 

Nama Siswa : ....................................... 

No. Presensi : ....................................... 

1. Apakah kalian merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? Berikan alasannya! 

Jawab:........................................................................................................

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

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

2. Bagaimana mengenai penjelasan guru saat pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab:........................................................................................................

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

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

3. Apakah teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi dapat 

membantu mempermudah Anda dalam menulis cerita pendek  

berdasarkan pengalaman pribadi?Berikanalasannya! 

Jawab:........................................................................................................

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

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

4. Manfaat apakah yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab:........................................................................................................

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

........................  
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5. Apa kesan dan saran kalian terhadap pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi? 

Jawab:........................................................................................................

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

........................ 
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Lampiran 7 

Pedoman Dokumentasi Foto Siklus I dan Siklus II 

Kegiatan yang perlu didokumentasikan adalah sebagai berikut : 

1. Aktivitas siswa ketika memperhatikan penyampaian materi. 

2. Aktivitas siswa ketika berdiskusi kelompok. 

3. Aktivitas siswa ketika menulis cerpen. 

4. Aktivitas guru saat melakukan pembimbingan menulis cerpen. 

5. Aktivitas siswa ketika membacakan hasil karyanya di depan kelas. 
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Lampiran 8 

Contoh Cerpen  

Hadiah yang Hilang 

 

“Hore,” semua murid bersorak setelah mendengar bunyi bel dari pengeras 

suara di depan kelasku, kelas VII D di SMP Negeri 1 Ajibarang.  

Seketika semua murid berhamburan ke luar kelas untuk kembali ke rumah 

masing-masing bak burung-burung yang terbang bebas ke langit biru. 

Seperti biasanya, aku pulang dengan teman sekelasku yaitu Annisa Mutiara 

Rachmanadika atau biasa disapa Dika. Kami pulang bersama dengan jalan kaki 

karena rumah kami tidah terlalu jauh dengan sekolah yaitu kira-kira sekitar 100.000 

cm 

*** 

Tibalah aku di rumah, kemudian aku menyapa Ibuku yang sedang menjemur 

pakaian di pelataran rumah. 

“Assalamu‟alaikum,” salamku kepada Ibu dengan mencium tangan kanannya.  

“Wa‟alaikumsalam. Sudah pulang Nak, bagaimana di sekolah?” tanya Ibuku 

dengan suara lembutnya. 

“Baik-baik saja Bu. Ibu hari ini masak apa untukku?” tanyaku. 

“Ibu masak sup ayam kesukaanmu, sana lekas makan!” perintah Ibu padaku 

sembari meremas pakaian yang akan dijemur. 

“Aku tidak sabar mencobanya,” ucapku dengan nada penasaran sehingga aku 

langsung masuk ke dalam rumah. 

Sebelum makan, aku masuk ke kamar untuk berganti pakaian dan 

melaksanakan rukun islam yang ke-2 yaitu salat. 

Selesai salat aku merapikan meja belajarku karena sangat berantakan oleh 

buku, kemudian aku melihat sebuah kotak kardus kecil tanpa pembungkus di atas 

meja belajarku. Aku pun langsung mengambil kotak kardus itu dan langsung 

membuangnya ke tempat sampah di depan rumah. 

 Aku langsung masuk ke dapur dan menghampiri meja makan yang ternyata 

berisi banyak makanan seperti sup ayam, tempe goreng, sambal serta kerupuk udang 

khas Cirebon. Segeralah aku makan dengan lahap lauk pauk dengan semangkuk nasi 

putih hangat. 

Tiba-tiba Ayah datang menghampiriku. 

“Bagaimana makanannya enak tidak?” tanya Ayah yang mengagetkanku. 
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“Ya ampun Ayah mengagetkanku, untung saja aku tidak tersedak. Iya Ayah 

makanannya semua enak,” candaku kepada Ayah. 

“Memang makanan yang Ibu masak selalu enak,” balas Ayah padaku. 

“Iya,” jawabku sambil memasukan satu suapan nasi ke dalam mulut. 

 

“Nak, apa kamu sudah menerima hadiah ulang tahunmu ke-13 dari Ayah di 

atas meja belajarmu? ” tanya Ayah padaku. 

“Hadiah yang seperti apa?” tanyaku dengan singkat. 

“Sebuah kardus kecil,” jawab Ayah. 

“Jadi di dalam kardus itu ada hadiah ulang tahunku?” ucapku dengan ekspresi 

wajah tertegun. 

“Iya,” jawab Ayah. 

Langsung aku beranjak dari tempat makan dan segera menuju ke depan rumah 

untuk melihat tempat sampah yang berisi kotak kardus hadiah ulang tahunku. 

Ternyata isi tempat sampah kosong, aku pun bagaikan tersambar petir yang amat 

panas pada siang hari yang cerah. 

*** 

Aku mencari-cari kotak kardus di sekitar rumahku selama 1.800 detik tetapi 

hasilnya nihil, aku tidak menemukannya. Aku pun sangat sedih karena telah 

membuang hadiah ulang tahunku sendiri. 

Tiba-tiba Ibuku datang dan terkejut melihat mataku berkaca-kaca.  

“Kamu kenapa menangis?” tanya Ibu dengan nada kekhawatiran. 

“Aku tidak sengaja membuang hadiah ulang tahunku ke tempat sampah, tetapi 

sekarang isi tempat sampah sudah kosong,” jawabku sambil menagis tersedu-sedu. 

“Tadi ada tukang sampah keliling yang membawanya dengan motor. Coba 

kamu cari mungkin belum jauh dari sini,” saran Ibu padaku. 

Mendengar saran Ibu aku kemudian mencari tukang sampah keliling di sekitar 

perumahan. Setelah melangkah sejauh sekitar 25 meter aku melihat Ibu Asih, seorang 

wanita berumur setengah abad yang sedang menyapu halaman rumah. Aku pun  

menghampiri dan bertanya kepada Ibu Asih. 

“Maaf, apakah Ibu melihat tukang sampah keliling hari ini?” tanyaku kepada 

Ibu Asih yang telah 20 tahun menetap di perumahan ini bersama kedua anak laki-

lakinya. 

“Iya, tadi saya melihat tukang sampah sedang beristirahat di ujung sungai 

itu,” jawab Bu Asih sembari menunjuk ke arah sungai. 

“Terima kasih informasinya Bu,” ucapku dengan memberi senyuman kecil. 
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Aku langsung bergegas menuju sungai. Sebelum aku tiba di sungai aku 

melihat tukang sampah akan melanjutkan perjalanannya dengan motor khusus yang 

dilengkapi tempat  sampah di bagian belakangnya. Karena takut kehilangan jejak 

tukang sampah aku berlari memangil tukang sampah agar berhenti. 

“Tukang sampah tolong berhenti,” ucapku berulang-ulang sambil 

melambaikan tangan kanan ke atas. 

Akhirnya tukang sampah menghentikan motornya setelah mendengar 

teriakkanku dan menoleh ke arah belakang.  

*** 

“Pak, saya mau mengambil kotak kardus yang tak sengaja terbuang,” ucapku 

dengan nada kelelahan. 

“Silakan Neng,” jawab tukang sampah dengan logat Sunda sambil turun dari 

motor. 

 

Aku pun mengorek-ngorek keranjang sampah yang berisi tumpukan sampah 

rumah tangga dengan kedua tanganku, walaupun bau tapi aku harus menemukan 

hadiah pemberian Ayahku. 

“Harus ketemu, harus ketemu, harus ketemu,” gumamku berulang-ulang 

sambil mengusap keringat yang bercucuran membasahi pelipisku. 

“Ketemu, akhirnya hadiahku ketemu juga. Terima kasih Pak saya mau pulang 

dulu,” ucapku sambil melompat kegirangan. 

“Iya, sama-sama Neng,” jawab tukang sampah. 

Aku pulang menuju ke rumah dengan senang karena aku dapat menemukan 

hadiah ulang tahunku yang hilang. Karena penasaran aku membuka kotak kardus dan 

terkejut melihat isinya, yaitu sebuah buku yang aku idam-idamkan sejak satu tahun 

lalu berjudul “Chicken Soup for Unsinkable Soul” yang berisi tentang kisah-kisah 

inspiratif tentang mengatasi tantangan hidup. 

*** 

Sampailah aku di rumah, kemudian aku berterima kasih kepada Ayahku 

karena telah memberikanku hadiah ulang tahun yang istimewa. Selain berterima kasih 

aku juga meminta maaf kepada Ayah karena telah sembarangan membuang barang. 

“Ayah, terima kasih telah memberikanku hadiah yang begitu istimewa. Tetapi 

aku juga ingin meminta maaf karena telah sembarangan membuang hadiahnya tanpa 

sengaja,” ucapku. 

“Iya sama-sama. Ayah akan memaafkanmu jika kamu berjanji akan berhati-

hati membuang barang yang bukan milikmu,” ucapnya. 

“Iya aku berjanji tidak akan mengulangi kejadian ini lagi,” janjiku pada Ayah. 
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Kami pun saling tertawa ditemani teh hangat sembari menatap ke arah luar 

jendela yaitu langit senja yang terguyur oleh derasnya rintik hujan. 

*** 
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Bintang Ibu 

Awwaliyana Ony Anggita Putri 

Malam telah tiba,angin malam menyapa lembut tubuhku. Aku yang sedang 

duduk terdiam memandanginya, iya siapa lagi kalau bukan dia. Bintang yang cerah 

itu. Setiap malam aku selalu memandanginya, berharap disana terpancar wajah cantik 

ibuku yang telah pergi ke Surga meninggalkanku disini bersama ayah. Namun, jika 

hujan datang aku tak bisa melihatnya. Aku hanya bisa tertidur dan berharap bintang 

itu hadir dalam mimpi indahku. Setelah lelah memandanginya,aku masuk ke kamar 

untuk tidur. Akupun terlelap dalam selimut yang menenggelamkan tubuhku. 

 Mentari telah menyambut hangat tubuhku dari celah jendela kamarku, yang 

artinya aku harus bergegas untuk bersekolah. Aku cepat-cepat menyiapkan diri untuk 

hari ini. Setelah selesai aku bersiap-siap, aku lalu berlari menuju ruang makan. 

Ternyata di sana sudah terdapat banyak makanan buatan seorang pembantuku yang 

bersiap untuk kusantap. Aku selalu bersarapan hanya dengan ayah , karena di rumah 

yang sebesar ini hanya dihuni oleh tiga orang yaitu, aku ,ayah, dan seorang pembantu. 

Selesai sarapan , aku dan ayah segera naik ke mobil. Ayah selalu mengantarkanku ke 

sekolah. Saat dalam perjalanan aku memandangi wajah ayah dan dalam hati aku 

bertanya, 

  “Apakah ayah juga merindukan ibu seperti aku?” 

Dan tanpa menyadarinya, kita telah sampai di sekolahanku. Lalu ayah mencium 

keningku dan aku berpamitan kepada ayah. 

 Setelah berjam-jam aku sekolah, bel pulangpun terdengar yang menandakan 

telah berakhirnya waktu untuk bersekolah hari ini. Akupun ingin segera bertemu 

ayah, karena aku ingin menceritakan semua kegiatanku hari  ini di sekolah dan aku 

juga ingin mengajaknya jalan-jalan besok minggu. Aku pulang naik taksi , aku tidak 

bersama ayah karena ayah sedang ada rapat. Sesampainya di rumah , aku menunggu 

ayah dengan membaca novel di kamar. “Ting tong!!” suara bel rumah terdengar. 

“Pasti itu ayah!” pikirku. Aku segera berlari untuk membukakan pintu , dan memang 

benar itu ayah. Aku langsung memeluknya dan ayah menggendongku masuk ke 

rumah. Lalu, aku bercerita semuanya kepada Ayah. Aku mengajaknya jalan-jalan 

besok, ayahpun menyetujuinya. 

 Matahari telah bersembunyi ke asalnya. Aku langsung berlari ke lantai atap 

rumahku untuk bercerita kepada bintang ibu.  
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“Hai Ibu! Apa kabar ibu disana?? Aku ingin bercerita 

Bu. Aku sungguh senang,karena besok aku dan ayah 

akan pergi jalan-jalan. Aku dan ayah pasti akan mampir 

ke makam ibu. Aku akan membawakan bunga yang 

sangat indah untuk ibu. ibu pasti senangkan? ibu pasti 

sudah tak sabarkan? Aku juga Bu! Aku sudah tidak 

sabar. Ibu tunggu kita datang ya Bu.” 

Setelah lelah aku berbincang sendiri, aku segera tidur dan berharap matahari datang 

dengan cepat. 

 “Yeah sudah pagi!” jeritku saat membuka mataku dan menyadari bahwa Sang 

Surya telah menampakan wujudnya. Akupun bergegas untuk mandi dan berdandan. 

Setelah selesai mempersiapkan diriku untuk hari ini , aku segera turun dan mencari 

Ayah. Ternyata Ayah sudah menungguku di mobil. Saat membuka pintu mobil, 

kagetnya aku saat aku melihat ada wanita yang duduk bersebelahan dengan ayah di 

jok depan. 

“Siapa dia??kenapa dia ikut dengan kami??” 

Batinku. Tak lama saat perjalan ayah mengenalkan wanita itu kepadaku. 

“Sayang, ini tante Gia. Dia teman ayah sewaktu  SMP, 

tapi kita hilang komunikasi saat tante Gia pindah sekolah 

ke Pondok Pesantren.”  jelas ayah kepadaku. 

“Oh.” Jawabku 

“Gia, ini anakku tersayang. Dia bernama Lenni.” ucap 

ayah ke wanita itu. 

“Oh.. hai Lenni, kamu cantik sekali. Tante punya toko 

boneka loh di daerah sini. Kamu maukan kapan-kapan 

mampir?. ” sapa wanita itu. 

“Tidak!.” jawabku singkat. 

Seolah-olah ada badai yang menyambar hatiku saat ayah berkata wanita itu akan 

menjadi ibuku. 
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 Oh Tuhan! Mengapa ayah lakukan ini semua. Ayah telah melupakan ibu, ayah 

telah melupakan semua tentang kita dimasalalu saat bersama ibu. Sungguh aku tak 

bisa percaya itu semua. Aku memutuskan untuk berhenti dan turun dari mobil. Aku 

berlari sekuat mungkin hingga tak ada yang bisa mengejarku. Hujanpun menutupi 

airmata yang jatuh dari mataku. Aku hanya bisa menangis dan menangis. Setelah 

lama aku berjalan yang membuat tubuh mungilku ini terbalut dengan guyuran air 

hujan, aku tersadar matahari kini sudah tak nampak lagi. Akupun berjalan pulang. 

Saat aku tiba dirumah , ayah menyambutku dengan pelukan. Ayah begitu khawatir 

kepadaku sehingga dia menangis saat melihat keadaanku yang sangat pucat dan basah 

kuyub. Tapi, aku tak memperdulikannya, aku terus berjalan meninggalkan ayah dan 

menuju ke kamarku. Aku segera mandi, setelah mandi aku melihat dari balik jendela, 

hujan belum juga reda. Yang berarti malam ini aku tak bisa melihat bintang ibu. Ya 

Tuhan sungguh sedihnya hatiku saat ini , aku sangat merindukan pelukan ibu saat ini. 

Aku terus menangis sambil memeluk foto ibu. Dan tanpa sadar aku sudah tertidur 

pulas. 

 Suara kokokan ayam telah terdengar, aku beranjak dari tempat tidur dan 

menyiapkan diri untuk bersekolah. Setelah siap , aku langsung berangkat sekolah 

tanpa sarapan. Ayahpun sangat mengkhawatirkan keadaanku. Dengan wajah pucat 

aku berangkat sekolah dengan mobil yang dikendarai lelaki yang kini aku tak 

mengenalnya. Dia yang telah melupakan ibuku. Saat tiba di sekolah, akupun turun 

dari mobil. Ayah tak sempat menciumku , karena aku menolaknya. Aku sangat marah 

kepadanya. Aku masuk ke dalam kelas dan ayah terus memandangiku dari balik 

jendela mobil. Aku tak memperdulikannya. Aku menghabiskan waktuku di sekolah , 

tapi aku tak seperti biasanya yang periang, aku hanya duduk terdiam di tempat duduk 

paling pojok. Tanpa tersadar aku telah meneteskan airmataku. Aku sangat 

merindukan ibu. 

 Suara bel pulang sudah terdengar, aku berjalan untuk pulang. Saat sampai di 

pintu  gerbang sekolah, aku melihat wanita itu. Ternyata dia yang akan 

mengantarkanku pulang. Oh sungguh aku tak sudi diantar dia. Aku berlari dan 

bersembunyi untuk menghindarinya. “Hai kamu!!” kagetnya aku saat mendengar 

gertakkan preman yang menodongku dengan pisau. Aku hanya bisa menangis 

ketakutan dan pasrah.  

“Apakah aku akan menyusul ibu ,Tuhan?!.” Pikirku. 

Sungguh tak kuduga , tante Gia datang dan dia melawan semua preman itu. Dia 

memeluk erat tubuhku yang menggigil karena ketakutan. Oh Tuhan, pelukannya 
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sangat membuatku aman dan nyaman, aku merasakan seperti ibuku yang memelukku. 

Akupun membalas pelukannya. “Jleb!!”  tiba-tiba preman itu menusuk tante Gia 

dengan pisau. Aku dengan menangis membawa tante Gia ke rumah sakit. Setelah 

sampai di rumah sakit, tante Gia di bawa ke ruangan untuk diperiksa dokter. Aku 

menunggu dan terus menangis. Aku sangat menyesal telah membencinya. Tak lama 

kemudian, Ayahpun datang dan memelukku. Dokterpun telah keluar dari ruangannya, 

dan berkata bahwa tante Gia sudah dapat ditemui, aku dan ayah segera masuk. Aku 

langsung memeluk tante Gia sambil menangis dan meminta maaf untuk perlakuanku 

selama ini yang telah berperasangka buruk kepadanya. Akhirnya aku memutuskan 

untuk menyetujui tante Gia sebagai ibuku. 

“Hai Ibu, disini aku telah menemukan malaikat sepertimu, 

dia adalah tante Gia. Dia mengorbankan nyawanya 

untukku. Aku merasakan hadirmu saat dia di sisiku. Ibu, 

aku merasakan hangatnya kembali pelukmu saat dia 

memelukku.  Ibu, walaupun kini aku telah mempunyai Ibu 

baru, aku dan ayah tak akan melupakan ibu. Aku sangat 

menyayangimu ibu. Semoga ibu juga bahagia saat melihat 

kita tersenyum bersama di sini.” 

Ucapku kepada Bintang Ibu saat aku , ayah dan tante Gia memandanginya. Dan 

Bintang itupun tersenyum kepada kami semua.  

 

~SELESAI~ 
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I LOVE YOU BUNDA 

Karya: Aidatul Fitriyana 

Namaku Mawar,aku anak pertama dari tiga bersaudara,aku mempunyai satu adik 

perempuan dan satu adik laki-laki,yang cantik dan ganteng namanya Tasya dan 

Andi.Aku sangat beruntung terlahir ditengah-tengah keluarga yang bahagia dan 

harmonis,dan aku bersyukur sekali akan hal itu. 

Siang itu matahari sangat terik,tak biasanya seperti ini.Panasnya matahari serasa 

membakar kulitku,aku pulang dengan menunggangi sepeda kesayanganku sambil 

kukayuh sepeda itu dengan penuh semangat.Karena aku tak sabar untuk sampai 

dirumah dan disambut gembira oleh Ibuku.Sudah menjadi kebiasaan,setiap aku dan 

adik-adikku pulang sekolah Ibu menyambut kami dengan gembira. 

“Assalamualaikum” salamku untuk Ibu yang sudah menyambutku di depan 

pintu. 

“Waalaikumsalam” jawab Ibuku dengan senyum manis di bibirnya. 

“Ganti baju,setelah itu makan nak,sudah Ibu siapkan dimeja makan,makanan 

kesukaanmu” 

“Baik bu” 

Ibuku memeng seperti itu,selalu perhatian dan sayang sekali kepadaku,begitu pula 

denganku,aku juga sayang sekali padanya.sampai-sampai semua teman sekolahku iri 

kepadaku karena aku mempunyai Ibu yang baik dan sayang sekali pada anaknya. 

Namun,semua itu tiba-tiba sirna dalam kehidupanku, ditahun 2011 ada musibah 

yang datang dikeluarga kami,bahkan seperti petir yang menyambar disiang 

bolong.Ibuku mendadak jatuh sakit dan selalu mengeluarkan darah dari 

hidungnya.Setelah dibawa ke rumah sakit,dokter memvonis Ibuku menderita penyakit 

kanker darah (Leu Kimia) yang sudah memasuki stadium empat.Aku sedih dan 

seakan kehilangan semangat dalam hidupku.Aku selalu berdo‟a agar ada mukjizat 

datang dan bisa menyembuhkan Ibuku dan kembali sehat sepertibiasanya,tertawa 

bersama-sama kami. 

Pada akhirnya Tuhan tidak bisa mengabulkan doa-doaku.Ibuku yang selama ini 

menyayangiku,merawatku,dan membesarkanku hingga aku menjadi seperti 

ini,akirnya meninggal dunia ditahun 2012.Sentak tubuhku dindin,hatiku hancur,entah 
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seperti apa perasaanku,aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpa Ibu yang selalu 

sayang kepadaku. 

“Tuahan tidak sayang padaku,kenapa Dia ambil Ibuku?” gumamku dalam hati. 

Semenjak kepergian Ibu,aku teringat semua perhatiannya kepadaku,bagaimana 

dia menyambutku ketika aku pulang sekolah,menemaniku saat aku belajar,dan 

menghiburku disaat aku sedih. 

Oh Tuhan, 

Aku sangat bersyukur mempunyai Ibu sepertinya,bahkan dia sangat sempurna 

bagiku,hanya Engkau yang terlalu cepat mengambilnya dariku.Dan aku hanya bisa 

berdoa agar Ibuku bahagia disana.Terimakasih Ibu,sudah hadir dalam hidupku dan 

banyak mengajarkanku arti hidup,aku menyayangimu.  

“I LOVE YOU IBU”. 

Tahukah kalian,apa yang terjadi dalam hidup kita terkadang tidak pernah kita 

ingimkan,tapi terkadang Tuhan memberi cobaan kepada kita karena menurut-Nya 

kita sanggup untuk menjalaninya.Apapun yang terjadi pada diri kita pasti ada 

hikmahnya,dan kuncinya harus “Sabar dan Berdoa”. 
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Lampiran 9 

Hasil Nilai Siklus I 

Keterampilan Menulis Cerita Pendek Kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring  

No Nama 
Aspek Penilaian 

Nilai 

Akhir 

A1 A2 A3 A4 A5  

1 Anida Nikmah  17 17 22 11 13 80 

2 Anindya Ike M 16 16 20 11 13 76 

3 Ari Muliani Waruwu 17 16 20 11 13 77 

4 Catur Prasetyo K 18 17 21 11 13 80 

5 Diani Purwaning D 16 16 20 12 11 75 

6 Dwi Aprilia M 16 16 19 11 12 74 

7 Ega Rizki Awaliyah 14 12 10 9 10 55 

8 Evita Amanda P 14 12 11 9 10 56 

9 Fahmiatan Nasikhah 14 12 11 10 11 58 

10 Firda Habsari 14 12 11 9 10 56 

11 Hamidatun Nisyak 14 12 10 9 10 55 

12 Ika Nuraini 14 12 11 10 11 58 

13 Jihan Shafira W 18 17 20 11 12 78 

14 Lulut Praptaningrum 16 15 19 8 10 68 

15 Mariyah Umiyati 16 16 20 12 12 76 

16 Nanang Yudha A 14 12 10 9 9 54 

17 Novi Ayu Nazila  15 14 20 11 11 71 

18 Novia Handayani 16 15 18 8 10 67 

19 Nur Afita Sari 18 17 22 11 12 80 

20 Nur Azhizah 18 16 21 11 12 78 

21 Okva Dwinanda K 12 12 10 6 6 46 
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Keterangan : 

A1 : Alur 

A2 : Kesesuaian isi dengan tema 

A3 : Tokoh dan Penokohan 

A4 : Latar/setting 

A5 : Bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

22 Retno Diyah S  16 15 16 7 10 64 

23 Riana Dewi 16 15 20 11 12 74 

24 Riatni Eka Noviyanti 18 18 23 12 12 83 

25 Rivana Septri W 15 13 17 7 10 62 

26 Sabna Devi 16 15 20 9 10 70 

27 Taranggana D 16 15 20 10 10 71 

28 Tri Rahayu Ningsih  16 16 21 12 11 76 

29 Ulfahna Arifatun N 16 14 20 10 13 73 

30 Venny Anggriani  18 18 22 11 13 82 

31 Vina Arviyani 13 10 13 7 9 52 
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Lampiran 10 

Hasil Siklus II 

Keterampilan Menulis Cerita Pendek Kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring  

No Nama 
Aspek Penilaian Nilai 

Akhir A1 A2 A3 A4 A5 

1 Anida Nikmah  20 19 23 13 13 88 

2 Anindya Ike M 17 16 23 13 14 83 

3 Ari Muliani Waruwu 18 18 23 12 14 85 

4 Catur Prasetyo K 20 19 23 12 13 87 

5 Diani Purwaning D 19 19 24 12 13 87 

6 Dwi Aprilia M 17 16 22 12 13 79 

7 Ega Rizki Awaliyah 17 16 22 12 13 80 

8 Evita Amanda P 17 16 20 11 11 75 

9 Fahmiatan Nasikhah 17 16 20 12 12 77 

10 Firda Habsari 17 16 20 11 12 76 

11 Hamidatun Nisyak 17 16 20 11 12 76 

12 Ika Nuraini 17 16 22 12 13 80 

13 Jihan Shafira W 20 19 23 13 14 89 

14 Lulut Praptaningrum 18 17 22 12 12 78 

15 Mariyah Umiyati 18 17 22 12 13 79 

16 Nanang Yudha A 17 16 20 10 11 74 

17 Novi Ayu Nazila  17 17 20 11 12 77 

18 Novia Handayani 17 17 20 11 12 77 

19 Nur Afita Sari 20 18 22 13 14 88 

20 Nur Azhizah 20 18 23 13 14 89 

21 Okva Dwinanda K 17 16 20 11 11 75 

22 Retno Diyah S  18 17 22 12 12 78 
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Keterangan : 

A1 : Alur 

A2 : Kesesuaian isi dengan tema 

A3 : Tokoh dan Penokohan 

A4 : Latar/setting 

A5 : Bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Riana Dewi 17 16 22 12 12 78 

24 Riatni Eka Noviyanti 19 19 23 12 13 86 

25 Rivana Septri W 18 17 22 11 13 81 

26 Sabna Devi 17 16 22 12 13 80 

27 Taranggana D 17 16 21 11 12 77 

28 Tri Rahayu Ningsih  17 17 23 12 13 79 

29 Ulfahna Arifatun N 17 16 20 11 12 76 

30 Venny Anggriani  20 19 22 13 15 89 

31 Vina Arviyani 17 16 20 11 11 75 
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Lampiran 11 

HASIL OBSERVASI PERILAKU SISWA SIKLUS I  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Hari/Tanggal  : 

Kelas   : X-4 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Nama Sekolah : SMA N 1 Cepiring 

No Responden 
Aspek yang Diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 

1. R-1 V v V V V _ 7. Kesiapan siswa 

dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

menulis cerpen 

8. Keseriusan 

siswa dalam 

memperhatikan 

penjelasan guru 

9. Siswa 

merespon 

positif dan 

tertarik 

terhadap teknik 

latihan 

terbimbing dan 

media foto 

pribadi 

10. Siswa ikut 

berpartisipasi 

aktif dalam 

proses 

pembelajaran 

2. R-2 V v V V V v 

3. R-3 V v V V V v 

4. R-4 V v V V V v 

5. R-5 V _ V V V v 

6. R-6 V v V V V V 

7. R-7 _ _ V V _ v 

8. R-8 V _ V V V v 

9. R-9 V v V V V _ 

10. R-10 _ _ _ _ _ v 

11. R-11 V v V _ _ _ 

12. R-12 _ _ V V V v 

13. R-13 V v V V V v 

14. R-14 V _ V V V _ 

15. R-15 V v V _ V v 

16. R-16 _ _ _ _ _ _ 

17. R-17 V v _ V V v 

18. R-18 _ _ V V V v 

19. R-19 V v V V V v 

20. R-20 V v V V V v 

21. R-21 V _ _ V _ v 

22. R-22 _ v _ V V v 

23. R-23 V v V V V v 
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24. R-24 V v V V V v menulis cerpen 

11. Siswa aktif 

mengerjakan 

tugas menulis 

cerpen 

12. Siswa 

berpartisipasi 

dalam 

melakukan 

refleksi 

mengenai 

pembelajaran 

menulis cerpen 

berdasarkan 

pengalaman 

pribadi dengan 

teknik latihan 

terbimbing 

berbantuan 

media foto 

pribadi 

25. R-25 V v V V V v 

26. R-26 V v V V V v 

27. R-27 V _ V _ _ v 

28. R-28 V _ V V V v 

29. R-29 V V V V V v 

30. R-30 V v V V V v 

31. R-31 

_ _ V _ _ _ 

Jumlah 

Presentase (%) 

24 19 26 25 24 26 Cara pengisian : 

v =  positif 

- =  negatif 77,42 61,30 83,90 80,65 77,42 83,90 
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Lampiran 12 

HASIL OBSERVASI PERILAKU SISWA SIKLUS II  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Hari/Tanggal  : 

Kelas   : X-4 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Nama Sekolah : SMA N 1 Cepiring 

No Responden 

Aspek yang Diamati 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

1. R-1 V V V V V V 1. Kesiapan siswa 

dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

menulis cerpen 

2. Keseriusan 

siswa dalam 

memperhatikan 

penjelasan guru 

3. Siswa 

merespon 

positif dan 

tertarik 

2. R-2 V V V V V V 

3. R-3 V V V V V V 

4. R-4 V V V V V V 

5. R-5 V V V V V V 

6. R-6 V V V V V V 

7. R-7 V _ V V V V 

8. R-8 V V V V V V 

9. R-9 V V V V V V 

10. R-10 V _ V v V _ 
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11. R-11 V V V V V V terhadap teknik 

latihan 

terbimbing dan 

media foto 

pribadi 

4. Siswa ikut 

berpartisipasi 

aktif dalam 

proses 

pembelajaran 

menulis cerpen 

5. Siswa aktif 

mengerjakan 

tugas menulis 

cerpen 

6. Siswa 

berpartisipasi 

dalam 

melakukan 

refleksi 

mengenai 

pembelajaran 

menulis cerpen 

berdasarkan 

pengalaman 

pribadi dengan 

teknik latihan 

terbimbing 

12. R-12 V _ V V V V 

13. R-13 V V V V V V 

14. R-14 V V V V V V 

15. R-15 V V V V V V 

16. R-16 V _ _ _ _ V 

17. R-17 V V _ V V V 

18. R-18 V V V V V V 

19. R-19 V V V V V V 

20. R-20 V V V V V V 

21. R-21 V _ _ V V _ 

22. R-22 V V V V V V 

23. R-23 V V V V V V 

24. R-24 V V V V V V 

25. R-25 V V V V V V 

26. R-26 V V V V V V 

27. R-27 V V V _ V V 

28. R-28 V V V V V V 

29. R-29 V V V V V V 

30. R-30 V V V V V V 

31. R-31 V V V _ V V 
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berbantuan 

media foto 

pribadi 

Jumlah 

Presentase (%) 

31 26 28 28 30 29 Cara pengisian : 

v =  positif 

- =  negatif 
100 83,90 90,32 90,32 96,80 93,54 
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Lampiran 13 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I  

Nama   : Venny Anggriani 

No. Presensi  : 30 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertanyaan : 

1. Apakah kalian merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? Berikan alasannya! 

Jawab: Sangat senang bu, karena saya dan teman-teman memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman baru selama pembelajaran menulis 

cerpen. 

2. Bagaimana mengenai penjelasan guru saat pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab: Penjelasan guru mudah dipahami dan memberi arahan sebelum 

dan sesudah pembelajaran menulis cerpen. 

3. Apakah teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi dapat 

membantu mempermudah Anda dalam menulis cerita pendek  

berdasarkan pengalaman pribadi?Berikanalasannya!  

Jawab: iya, sangat membantu sekali bu, karena adanya teknik dan 

media pembelajaran yang belum pernah digunakan dan lebih 

memudahkan dalam menulis cerpen. Saya lebih mudah mendapatkan 

inspirasi, jika saya mengalami kesulitan langsung ada bimbingan. 

4. Manfaat apakah yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 
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Jawab: banyak sekali manfaatnya. Salah satunya melatih keberanian 

saya mengekspresikan diri melalui tulisan-tulisan, meningkatkan kosa 

kata, dan meningkatkan kelancaran menulis cerpen.  

5. Apa kesan dan saran kalian terhadap pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi? 

Jawab: Pembelajaran ini sangat membantu siswa, semoga teknik dan 

media ini dapat digunakan pada pembelajaran selain pelajaran selain 

menulis cerpen. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I  

Nama   : Mariyah Umiati 

No. Presensi  : 15 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertanyaan : 

1. Apakah kalian merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? Berikan alasannya! 

Jawab: Saya sangat senang dan tertarik dengan pembelajaran menulis 

cerpen ini, tapi saya masih sulit menentukan tema dan judul cerpennya 

dengan media foto saya bu. 

2. Bagaimana mengenai penjelasan guru saat pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab: penjelasannya dapat saya pahami. Tapi sebaiknya bu Tuti kalau 

mengajar pelan-pelan bu, jangan terburu-buru. Sehingga apa yang 

disampaikan akan lebih jelas. 

3. Apakah teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi dapat 

membantu mempermudah Anda dalam menulis cerita pendek  

berdasarkan pengalaman pribadi?Berikanalasannya!  

Jawab: iya, membantu bu, tapi sedikit. Soalnya saya bingung dengan 

foto saya untuk menentukan temanya bu. 

4. Manfaat apakah yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab: banyak sekali manfaatnya. Salah satunya melatih keberanian 

saya mengekspresikan diri melalui tulisan-tulisan, meningkatkan kosa 

kata, dan meningkatkan kelancaran menulis cerpen.  
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5. Apa kesan dan saran kalian terhadap pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi? 

Jawab: Semoga lebih baik lagi penggunaan teknik dan medianya 

meskipun sudah baik tetap terus diperbaiki. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I  

Nama   : Ika Nuraini 

No. Presensi  : 12 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertanyaan : 

1. Apakah kalian merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? Berikan alasannya! 

Jawab: Iya, saya merasa senang dan tertarik. Tapi saya asyik ngobrol 

dengan teman saya bu.  

2. Bagaimana mengenai penjelasan guru saat pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab: penjelasannya dapat saya pahami. Tapi sebaiknya bu Tuti kalau 

mengajar pelan-pelan bu, jangan terburu-buru. Sehingga apa yang 

disampaikan akan lebih jelas. 

3. Apakah teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi dapat 

membantu mempermudah Anda dalam menulis cerita pendek  

berdasarkan pengalaman pribadi?Berikanalasannya!  

Jawab: iya, membantu bu, tapi sedikit. Tapi saya kurang paham 

mengenai pengunaan media foto pribadi.  

4. Manfaat apakah yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab: Manfaat yang saya dapat pengalaman baru. Karena teknik dan 

media ini baru pertama kali diterapkan dalam pembelajaran menulis  

cerpen di kelas kita bu.  
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5. Apa kesan dan saran kalian terhadap pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi? 

Jawab: Lebih dijelaskan lagi tentang menggunakan media foto untuk 

menentukan tema. 
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Lampiran 14 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

Nama   : Venny Anggriani 

No. Presensi  : 30 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertanyaan : 

1. Apakah kalian merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? Berikan alasannya! 

Jawab: Sangat senang dan tertarik. Karena saya sudah paham menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto. 

2. Bagaimana mengenai penjelasan guru saat pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab: Sekarang penjelasan guru mudah dipahami dan memberi 

arahan, tidak terlalu cepat seperti pertemuan kemaren. 

3. Apakah teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi dapat 

membantu mempermudah Anda dalam menulis cerita pendek  

berdasarkan pengalaman pribadi?Berikanalasannya!  

Jawab: Sangat membantu, karena ada media fotonya, apalagi foto 

tersebut berdasarkan pengalaman pribadi, jadi dapat mengingat-ingat 

kejadian yang sudah di alami. 

4. Manfaat apakah yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 
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Jawab: Dapat membantu saya dalam menulis cerpen dan mengingatkan 

saya pada kejadian yang sudah berlalu.  

5. Apa kesan dan saran kalian terhadap pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi? 

Jawab: Teknik ini sangat mempermudah siswa dalam menulis cerpen. 

saran saya siswa lebih mengembangkan imajinasinya untuk menulis 

cerpen. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS II  

Nama   : Mariyah Umiati 

No. Presensi  : 15 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertanyaan : 

1. Apakah kalian merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? Berikan alasannya! 

Jawab: Iya, sangat senang. Karena dengan bantuan media foto pribadi 

dapat mempermudah membuat cerpen. 

2. Bagaimana mengenai penjelasan guru saat pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab: Bu Tuti sudah menyampaikan materi dengan jelas, tidak terlalu 

cepat. 

3. Apakah teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi dapat 

membantu mempermudah Anda dalam menulis cerita pendek  

berdasarkan pengalaman pribadi?Berikan alasannya!  

Jawab: iya, sangat membantu, karena menggunakan foto pribadi dapat 

mengingatkan saya pada penglaman masa lalu, sehingga saya 

mendapatkan inspirasi menulis cerpen. 

4. Manfaat apakah yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab: Banyak sekali manfaatnya. Dapat menulis cerpen lebih baik lagi 

dengan teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi.  



 
 

 
 

296 

5. Apa kesan dan saran kalian terhadap pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi? 

Jawab: Pembelajaran ini sangat membantu dan ditingkatkan lagi proses 

pembelajaran seperti ini. 

 

 

 

  



 
 

 
 

297 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

Nama   : Ika Nuraini 

No. Presensi  : 12 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pertanyaan : 

1. Apakah kalian merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? Berikan alasannya! 

Jawab: Iya, saya merasa senang menulis cerpen berdasarkan 

pengalaman pribadi saya, dengan bantuan foto saya dapat menulis 

dengan mudah.  

2. Bagaimana mengenai penjelasan guru saat pembelajaran menulis 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab: Penjelasan guru yang saya terima cukup mudah dimengerti. 

3. Apakah teknik latihan terbimbing dan media foto pribadi dapat 

membantu mempermudah Anda dalam menulis cerita pendek  

berdasarkan pengalaman pribadi?Berikanalasannya!  

Jawab: iya, membantu bu, karena menggunakanmediafoto pribadi dapat 

mengingatkan saya pada kejadian masa lalu.  

4. Manfaat apakah yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan 

terbimbing dan media foto pribadi? 

Jawab: Manfaat yang saya dapat pengalaman baru dan dapat menulis 

cerpen dengan baik.  
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5. Apa kesan dan saran kalian terhadap pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan teknik latihan terbimbing dan 

media foto pribadi? 

Jawab: Semoga pembelajaran ini dapat dikembangkan lagi. 
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Lampiran 15 

Hasil Catatan Harian Guru Siklus I 
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Hasil Catatan Harian Guru Siklus II 
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Lampiran 16 
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Lampiran 17 

Hasil Menulis Cerpen Siswa Siklus I 

 

 

Foto Media Menulis Cerpen Siklus I Venny Anggriani 

 

Foto Media Menulis Cerpen Siklus I Mariyah Umiati 
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Foto Media Menulis Cerpen Siklus I Ika Nuraini 
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Hasil Menulis Cerpen Siswa Siklus II 

 

Foto Media Menulis Cerpen Siklus II Venny Anggriani 

 

Foto Media Menulis Cerpen Siklus II Mariyah Umiati 
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Foto Media Menulis Cerpen Siklus II Ika Nuraini 
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Lampiran 18 
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Lampiran 19 
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Lampiran 21 
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