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SARI  

Dewi, Riana. 2015. “Peningkatan Keterampilan Menulis Cerita Pendek Melalui 

Teknik Melanjutkan Cerita dengan Menggunakan Media Tayangan 

Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran  Siswa Kelas X-6 SMA Negeri 1 

Jakenan”.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: menulis cerita pendek, teknik melanjutkan cerita media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran.  

Berdasarkan tes awal, diketahui bahwa keterampilan menulis cerita 

pendek siswa kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan masih rendah. Terbukti masih 

terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam menggali ide sebagai inspirasi 

dalam menuliskan cerpen serta kurang bervariasinya teknik yang digunakan 

dalam pembelajaran, pemanfaatan media yang kurang maksimal, dan siswa 

kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen. Salah satu cara 

yang dilakukan peneliti untuk mengatasi kesulitan tersebut yaitu menggunakan 

teknik melanjutkan cerita dan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran dalam pembelajaran menulis cerpen. 

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah (1) Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis 

cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran pada siswa kelas X -6 SMA Negeri 1 

Jakenan, (2) Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran pada siswa kelas X -6 SMA Negeri 1 Jakenan, (3) 

Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas X -6 SMA Negeri 1 Jakenan 

setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan proses pelaksanaan 

pembelajaran keterampilan menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

pada siswa kelas X -6 SMA Negeri 1 Jakenan,(2) Mendeskripsikan peningkatan 

keterampilan menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran pada siswa 

kelas X -6 SMA Negeri 1 Jakenan,(3) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa 

setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

pada siswa kelas X -6 SMA Negeri 1 Jakenan. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat pada guru, siswa, dan peneliti. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Tiap siklus terdiri atas empat tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refeksi. Subjek penelitian ini adalah 

keterampilan siswa dalam menulis cerpen pada kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan. 
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Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel keterampilan menulis 

cerpen, teknik melanjutkan cerita, dan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes 

dan nontes. Teknik tes berupa hasil tes keterampilan menulis cerpen siswa. Hasil 

nontes berupa hasil observasi, jurnal (siswa dan guru), wawancara, dan 

dokumentasi foto. Teknik pengambilan data pada siklus I dan siklus II 

menggunakan teknik kuantitatif untuk hasil tes menulis cerpen dan hasil nontes 

menggunakan teknik kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Nilai rata-rata kelas pada siklus 

I mencapai 71,88 atau dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 83,51 

atau dalam kategori baik. Dari pencapaian nilai dari siklus I ke siklus II diperoleh 

peningkatan sebesar 11,63. Peningkatan keterampilan menulis cerpen ini juga 

diikuti dengan perubahan perilaku siswa dari perilaku negatif ke perilaku positif. 

Perubahan ini dibuktikan pada siklus II siswa menjadi lebih antusias dan aktif 

ketika mengikuti pembelajaran.  

 Penulis menyarankan kepada guru Bahasa dan Sastra Indonesia, 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran dapat 

dijadikan alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen karena telah 

terbukti mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis cerpen dan 

mengubah perilaku positif siswa dalam mengikuti pembelajaran dan selalu 

berlatih menulis, terutama dalam menulis cerpen. Bagi peneliti lain, berharap 

adanya penelitian lanjutan dengan teknik, metode, dan media yang berbeda 

sehingga dapat memperkaya alternatif pembelajaran yang kreatif dan inovatif 

dalam menulis cerpen. Dengan penelitian yang semakin banyak, akan 

memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan pembelajran menulis 

cerpen. 

 

       Semarang, Oktober 2015 

. 

 

       Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Bahasa merupakan alat yang sangat vital bagi manusia dalam 

berkomunikasi. Manusia berkomunikasi agar dapat saling belajar, berbagi 

pengalaman, dan dapat meningkatkan kemampuan intelektualnya. Penggunaan 

bahasa dalam komunikasi ada dua macam yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. 

Pengajaran keterampilan bahasa dan sastra Indonesia mencakupi keterampilan 

mendengarkan, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan 

menulis. Keempat keterampilan tersebut selalu berkait satu dengan yang lainnya.  

Ada empat komponen pembelajaran pembelajaran sastra yang juga ada di 

dalam pembelajaran bahasa. Tiap komponen ini saling mempengaruhi dan 

berhubungan satu dengan yang lain. Keempat komponen tersebut adalah 

menyimak (listening skill), berbicara (speaking skill), membaca (reading skill), 

dan menulis (writing skill). Dari keempat komponen, kemampuan menulis dipilih 

dalam penelitian ini karena kemampuan ini memiliki tataran yang lebih tinggi dari 

keterampilan yang lain. Jika seseorang ingin memiliki kemampuan menulis, maka 

ia harus menguasai komponen lain, seperti menyimak, berbicara, dan membaca, 

oleh karena itu keterampilan menulis memiliki tingkat kesulitan yang lebih 

dibanding dengan keterampilan yang lain.  

Salah satu bidang aktivitas dan materi pengajaran bahasa Indonesia yang 

memegang peranan penting ialah pengajaran keterampilan menulis. Keterampilan 



 
 

 
 

2 

menulis tidak secara otomatis dikuasai oleh siswa, tetapi melalui latihan yang 

intensif. Menulis bukanlah sekadar teori, melainkan juga keterampilan. Tanpa 

dilibatkan langsung dalam kegiatan menulis, seseorang tidak akan mampu 

menulis dengan baik. Seorang penulis harus mencoba berulang – ulang, memilih 

topik, menentukan tujuan, mengenali pembaca, mencari informasi pendukung, 

menyusun kerangka karangan serta menata dan menuangkan ide-idenya secara 

runtut dan tuntas dalam susunan bahasa yang terpahami (Suparno dan Yunus 

2008:4-5) 

Keterampilan menulis yang baik diperoleh dengan latihan berulang-ulang 

dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Menulis merupakan salah satu 

kegiatan yang harus dihadapi siswa dalam proses pembelajaran, khususnya 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Melalui kegiatan menulis diharapkan 

siswa mampu menuangkan gagasan serta ide-ide mereka dengan baik, oleh karena 

itu diperlukan pengajaran keterampilan menulis yang menggunakan teknik, 

metode dan media pembelajaran yang inovatif sehingga potensi dan kreativitas 

siswa terhadap keterampilan menulis dapat dibedakan. 

Menulis sebagai salah satu keterampilan bahasa harus dikuasai dengan 

baik oleh siswa dan perlu mendapat perhatian  yang serius dalam pengajaran 

berbahasa di sekolah. Menulis bukan pekerjaan yang sukar, tetapi menulis  juga 

bukan termasuk pekerjaan yang mudah dilakukan setiap individu. Untuk memulai 

menulis, orang tidak perlu menunggu menjadi seorang penulis yang terampil. 

Teori menulis mudah untuk dipelajari tetapi untuk mempraktikkannya tidak cukup 

hanya sekali dua kali. Pada hakikatnya keterampilan menulis adalah kegiatan 

mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, perasaan, dan pengalaman-pengalaman 
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dalam bahasa tulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang harus diajarkan pada siswa. Keterampilan menulis mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan menulis 

merupakan syarat untuk berkecimpung dalam berbagai macam bidang atau 

kegiatan. Hal ini mengundang pengertian betapa pentingnya keterampilan dan 

kemampuan menulis dalam kehidupan sehari-hari.  

Keterampilan menulis mempunyai peran penting dalam menunjang daya 

pikir anak. Banyak faktor yang menjadi penghambat bagi perkembangan 

keterampilan menulis. Faktor pertama berasal dari diri anak yang meliputi 

kebiasaan, motivasi dan tingkat berpikir. Anak mengalami kesulitan dalam 

keterampilan menulis, terutama saat mengembangkan ide pikiran ke dalam sebuah 

tulisan, serta kesulitan dalam merangkai kalimat dalam sebuah tulisan. Hal ini 

karena anak tidak tidak terbiasa untuk mencurahkan isi hati kedalam sebuah 

tulisan.  

Faktor kedua berasal dari luar seperti lingkungan sekolah yang berkaitan 

dengan sarana dan prasarana serta kondisi sekolah. Sarana dan prasarana sekolah 

yang kurang mendukung siswa untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam 

mencurahkan gagasannya, juga memengaruhi keterampilan menulis siswa. Sarana 

dan prasarana ini berkaitan dengan media yang digunakan oleh guru dalam 

mengajar kompetensi menulis. 

Faktor ketiga adalah guru yang berkaitan dengan kemampuan guru. 

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor penting meningkatkan kemampuan 

seorang anak untuk menulis. Guru merupakan motivator sekaligus motor 

penggerak seorang anak untuk bisa menulis. Kemampuan guru di sini dalam hal 
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mengajarkan menulis sangat dibutuhkan, meskipun saat ini guru hanya sebagai 

fasilitator. Peranan guru untuk membimbing siswa mahir menulis dibutuhkan 

karena seorang siswa tidak akan mahir menulis tanpa adanya sebuah bimbingan 

dari seorang guru.  

Salah satu kegiatan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesa adalah 

menulis  cerpen.  Menulis  cerpen  ini  merupakan  salah  satu  materi   dalam 

kurikulum  Sekolah  Menengah  Atas,  yang  dijabarkan  dalam  standar  

kompetensi, kompetensi dasar. Standar Kompetensi menulis kelas X adalah 

mengungkapkan pengalaman  diri  sendiri  dan  orang  lain  ke  dalam  cerpen.  

Standar  kompetensi tersebut dikhususkan lagi dalam kompetensi dasar dalam 

bentuk menulis karangan melalui kehidupan orang lain dalam cerpen (SK 16, KD 

16.2).  

Berdasarkan  hasil observasi yang dilakukan di SMA N 1 Jakenan kelas  

X-6 pada pembelajaran menulis cerpen, keterampilan seorang siswa dalam hal 

menulis cerpen masih lemah dan belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 75, hal ini dapat terlihat ketika peneliti melakukan uji keterampilan 

menulis cerpen, sebagian besar nilai rata-rata yang mereka peroleh pada saat uji 

keterampilan menulis cerpen adalah 60,51. Dari 43 siswa hanya lima di antaranya 

yang sudah mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal. Kebanyakan dari siswa 

X-6  pada saat mengerjakan tugas beberapa siswa terlihat belum menunjukkan 

sikap serius. Keterampilan menulis cerpen dinilai lebih mudah jika dibandingkan 

dengan keterampilan menulis karya sastra lain, kenyataannya masih banyak siswa 

yang kurang memiliki keterampilan tersebut. Hasil wawancara dengan beberapa 

siswa X-6 mereka kesulitan untuk menuangkan ide kreatifnya ke dalam cerita, 
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membentuk karakter tokoh, membuat hal menarik dalam cerpen, mencari inti 

konflik, kesulitan mengembangkan alur, dan kesulitan untuk mengawali cerita 

pembuka pada sebuah cerpen. Selain itu, mereka juga bosan dengan penyampaian 

atau penjelasan guru yang hanya menggunakan metode ceramah  saja, mereka 

menginginkan pembelajaran yang menarik dengan bantuan media atau metode 

lain yang bisa membantu mereka dalam menulis cerita pendek. 

Keinovativan guru dalam merumuskan strategi pembelajaran belum 

tampak. Guru masih menggunakan metode ceramah, mencatat, dan penugasan. 

Hal itulah yang membuat siswa kurang kurang termotivasi dan cenderung pasif 

dalam mengikuti pembelajaran. Pengetahuan dan pengalaman yang didapat siswa 

dalam menulis cerpen pun tidak maksimal karena guru hanya memberikan 

penjelasan saja tanpa memberikan bimbingan saat siswa melakukan kegiatan 

menulis cerpen. Akibatnya beberapa siswa pada saat mengerjakan tugas dari guru 

tampak kebingungan, kesulitan,  dan kurang semangat pada saat menulis cerpen.  

Menurut keterangan hasil wawancara  singkat  dengan  guru  bidang  studi 

di SMA Negeri 1 Jakenan Kabupaten Pati, didapat kenyataan bahwa kemampuan 

siswa dalam menulis cerpen masih rendah. Siswa masih belum bisa 

mengembangkan suatu karangan menjadi padu dalam suatu cerita, kebanyakan 

menggunakan kata hubung yang sering ditulis berulang-ulang, memadukan antara 

kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, dan banyak ditemui masih rendahnya 

kemampuan siswa dalam menulis awalan cerita,  kesulitan merangkai alur cerita 

dalam sebuah cerpen. Siswa selalu menulis kata-kata awalan yang sama saja 

terdapat dalam cerita-cerita sebelumnya.  Dalam pembelajaran menulis cerpen, 

guru belum menggunakan media pembelajaran sebagai media penyampaian 
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materi pada siswa. Guru hanya menggunakan media lingkungan sekitar siswa, 

sehingga siswa menjadi cepat bosan dan menyebabkan siswa semakin tidak 

berminat untuk menulis cerpen. 

Dengan melihat kenyataan seperti itu seharusnya dapat diatasi dengan cara 

guru sering memberikan latihan dan motivasi kepada siswa untuk menulis cerpen 

sehingga siswa dapat mengembangkan idenya dengan baik. Selain memberikan 

latihan, guru juga harus kreatif dalam memilih dan menggunakan media. Agar 

keterampilan menulis siswa menjadi lebih efisien dan dapat meningkat.  

Untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen diperlukan suatu 

metode yang efektif dan efisien. Guru harus dapat memposisikan sebagai 

fasilitataor dan pemicu semangat anak dalam belajar yang dapat diwujudkan 

dengan mencari pembelajaran yang lebih efektif. Untuk itu, diperlukan sebuah 

strategi pembelajaran yang baru yang lebih memberdayakan siswa. Strategi 

pembelajaran itu antara lain melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Penggunaan teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran dalam menulis cerpen ini dapat 

dijadikan metode.  Untuk mencapai salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia khususnya dalam menulis cerpen, dengan tujuan  

memudahkan siswa untuk melanjutkan cerita melalui awalan cerita yang sudah 

ditulis oleh guru.  

Menurut Suyatno (2004:84),  pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita akan memancing imajinasi dan ide-ide yang ada dalam pikiran 

siswa untuk dituangkan dalam tulisan, sehingga menjadi suatu cerita. Penggunaan 
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media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran dalam pembelajaran 

menulis cerpen merupakan alternatif pembelajaran yang menyenangkan, karena 

siswa akan melihat tayangan yang bercerita mengenai perjuangan orang pinggiran 

untuk bisa bertahan hidup meskipun kehidupan mereka terus tergerus oleh 

perkembangan zaman. Memenuhi berbagai kebutuhan hidup meskipun dengan 

keterbatasan dan ketertinggalan menjadi inspirasi tersendiri bagi penonton. 

Motivasi dan semangat mereka menjalani hidup dapat mengatasi berbagai 

halangan yang ada. 

Selain menggunakan teknik melanjutkan cerita, penyajian media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran juga digunakan untuk memfasilitasi siswa 

dalam menulis cerpen. Siswa diminta untuk membuat cerita melalui media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang disajikan pada saat proses 

pembelajaran. Dengan demikian, ide dan gagasan siswa akan lebih mudah 

dituangkan secara jelas dan lengkap.  

Melalui uraian tersebut,  penulis akan melakukan tindakan penelitian  

dengan  mengambil  judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Melalui 

Teknik Melanjutkan Cerita Dengan Menggunakan Media Tayangan Kehidupan 

Sosial Orang-Orang Pinggiran Siswa SMA N 1 Jakenan”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

yang menyebabkan nilai menulis cerita pendek siswa rendah. Beberapa 

permasalahan itu dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 
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Pertama ialah faktor dari siswa yang meliputi; (1) minat siswa kelas X-6 

SMA N 1 Jakenan terhadap pembelajaran menulis cerpen masih rendah, (2) siswa 

cenderug menganggap sulit pembelajaran menulis cerita pendek, (3) siswa belum 

bisa menggali ide atau mencari ide pada saat menulis cerita merasa kesulitan 

mengawali cerita, (4) siswa merasa kesulitan mengawali cerita, (5) siswa belum 

bisa menuangkan ide ke dalam bahasa tulis, (6) kurangnya media dan metode 

pendukung untuk membantu siswa dalam menggali ide-ide cerita sehingga 

mereka kurang termotivasi dalam menulis cerita pendek, yang mereka dapatkan 

dalam pembelajaran selama ini hanya dengan menggunakan metode ceramah, 

tanpa bantuan media atau metode yang lain untuk meningkatkan nilai rata-rata 

siswa dalam menulis cerpen.  

Kedua ialah faktor dari guru yang meliputi; (1) guru kurang inovatif dalam 

merumuskan strategi pembelajaran, (2) metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru sangat membosankan, karena metode yang digunakan guru sama saja dengan 

pembelajaran sebelum-sebelumnya yaitu metode ceramah, mencatat, dan 

penugasan yang menyebabkan siswa kurang termotivasi dan cenderung pasif, (3) 

kurangnya alat bantu atau media dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, peneliti berasumsi bahwa melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran, permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran menulis 

cerita pendek dapat terselesaikan dan meningkaatkan nilai rata-rata siswa dalam 

menulis cerita pendek.  
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1.3 Pembatasan Masalah 

Melalui identifikasi tersebut, dipilih masalah yang akan diteliti yaitu 

rendahnya keterampilan menulis cerpen karena siswa kelas X SMA Negeri 1 

Jakenan masih sulit menggali ide, atau mencari ide dalam menulis cerpen, dan 

kesulitan mengawali cerita pada saat menulis cerpen, serta belum bisa 

menuangkan ide ke dalam bahasa tulis menjadi suatu cerita yang baik, padu, dan 

kreatif. Permasalahan tersebut akan diatasi dengan cara menggunakan teknik 

melanjutkan cerita, dalam teknik pembelajaran ini guru diposisikan sebagai 

fasilitator dan motivator, jadi siswalah yang dituntut untuk berperan aktif dalam 

proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator atau perantara dalam pembelajaran 

tersebut. Dalam teknik ini siswa tidak hanya diberi teori tentang cerpen, 

melainkan juga dilatih untuk membuat cerpen dengan pemanfaatan teknik 

melanjutkan cerita melalui media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran. Media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran ini digunakan 

untuk memfasilitasi siswa dalam menulis cerpen. Siswa diminta untuk melengkapi 

cerita melalui media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang 

disajikan pada saat proses pembelajaran. Dengan demikian, ide dan gagasan siswa 

akan lebih mudah tergali dan dituangkan secara runtut dengan adanya media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran.  

Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan tidak meluas dan tetap 

terfokus pada kajian yang diteliti. Peneliti hanya mengkaji tentang keterampilan 

menulis cerita pendek pada siswa kelas X-6 SMA N 1 Jakenan melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran.  
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1.4 Rumusan Masalah  

Melalui pembatasan masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis 

cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran pada siswa kelas X -

6 SMA Negeri 1 Jakenan? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran pada siswa kelas X -6 SMA 

Negeri 1 Jakenan ? 

3. Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas X -6 SMA Negeri 1 

Jakenan setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

pada siswa kelas X -6 SMA Negeri 1 Jakenan.  

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 
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kehidupan sosial orang-orang pinggiran pada siswa kelas X -6 SMA 

Negeri 1 Jakenan.  

3. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

pada siswa kelas X -6 SMA Negeri 1 Jakenan 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini merupakan manfaat teoretis dan praktis yang akan diuraikan 

sebagai berikut. 

1.6.1  Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang terkandung pada penelitian ini yaitu menambah 

wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta sebagai 

bahan masukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya mata 

pelajaran Bahasa Indonesia denngan teknik pembelajaran yang sesuai dengan 

materi bahan ajar.  

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini sangat bermanfaat bagi siswa, guru dan 

lembaga pendidikan. Berikut ini penulis uraikan beberapa manfaat dari Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

1. Manfaat praktis penelitian ini bagi guru, yaitu membantu guru 

berkembang secara profesional, meningkatkan kemampuan guru dalam 

menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar 
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yang inivatif, kreatif dan menyenangkan, sehingga diperoleh hasil yang 

diharapkan, serta meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran yang 

dikelolanya sehingga guru dapat berkembang secara profesional, dan 

berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 

2. Manfaat praktis penelitian ini bagi siswa, yaitu memperbaiki dan 

meningkatkan keterampilan menulis cerpen, mengembangkan para siswa 

dalam bersikap kritis terhadap hasil belajarnya, dan meningkatkan 

pemahaman terhadap materi menulis cerpen.  

3. Manfaat praktis penelitian ini bagi sekolah, yaitu dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan untuk para siswa, meningkatkan kemampuan 

profesionalisme para guru, serta dapat memperbaiki proses dan hasil 

belajar siswa, sehingga prestasi sekolah semakin meningkat. 

4. Manfaat praktis penelitian ini bagi pendidikan pada umumnya, yaitu 

sebagai sumbangan pikiran dalam rangka membina kemampuan guru-guru 

melalui keanekaragaman yang dianggap positif untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk memperluas 

wawasan dan pengetahuan guru untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

SMA, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dari hasil 

belajar siswa, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan keterampilan guru SMA pada umumnya. 

5. Manfaat praktis penelitian ini bagi peneliti, yaitu pengalaman tindakan 

kelas sebagai calon guru, untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan 

mengenai penggunaan teknik melanjutkan cerita, dan menghasilkan karya 

ilmiah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar akademik.  
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6. Manfaat praktis penelitian ini bagi peneliti yang lain, yaitu dapat dijadikan 

pembanding terutama dalam hal cara meningkatkan keterampilan menulis 

cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kisah kehidupan sosial orang-orang pinggiran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kajian Pustaka  

 Keterampilan menulis merupakan kegiatan yang menarik dan sangat 

menyenangkan. Dengan menulis kita dapat menyalurkan ekspresi pikiran dan 

perasaan ke dalam bentuk tulisan. Namun, kegiatan menulis akan terasa sulit jika 

kita tidak terbiasa dan tidak terlatih untuk melakukannya, oleh karena itu, kita 

sering sekali mengalami  kesulitan untuk memulai kegiatan tersebutkegiatan 

tersebut yang karena kesulitan untuk menemukan ide yang dapat dijadikan sebuah 

tulisan. Kegiatan menulis masih jarang dilakukan. Kenyataan bahwa keterampilan 

menulis siswa masih kurang sampai saat ini masih dirasakan. Hal inilah yang 

membuat banyak peneliti mengangkat topik ini. Berdasarkan uraian tersebut, 

dapat diketahui bahwa penelitian mengenai keterampilan siswa sudah banyak 

dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis siswa. Para peneliti telah menggunakan teknik maupun 

media yang bervariasi dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa, 

meskipun penelitian mengenai keterampilan menulis telah banyak dilakukan, 

peneliti menganggap bahwa penelitian sejenis masih perlu dilakukan. 

 Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian menulis cerpen ini 

antara lain: Kiki Rahayu (2007),  Nurul Melti Indah Septiani (2007), Desi Ari 

Pressanti (2009), Yeni Pusparingga (2010). Penelitian-penelitian tersebut 
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merupakan skripsi dan jurnal, untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan lebih 

lanjut. 

 Rahayu (2007) melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerpen dengan Teknik Latihan Terbimbing Berdasarkan 

Ilustrasi Tokoh Idola Siswa Kelas X4 SMA N 1 Wanadadi kabupaten 

Banjarnegara”. Hasil penelitian, disimpulkan bahwa dengan teknik latihan 

terbimbing siswa mengalami peningkatan nilai pada tahap prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. Nilai rata-rata siswa pada prasiklus mencapai 53, kemudian setelah 

dilakukan siklus I meningkat menjadi 73, setelah dilakukan siklus II meningkat 

menjadi 78. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dengan penulis hampir sama, yaitu 

menggunakan kompetensi menulis cerpen sebagai variabel penelitian, tetapi 

penelitian ini menggunakan teeknik latihan terbimbing sebagai tindakan, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik 

melanjutkan cerita sebagai tindakan yang dilakukan dalam penelitian. Teknik 

latihan terbimbing yang ada dalam penelitian Rahayu memiliki kekurangan yaitu 

pembelajaran yang dilakukan tidak efektif. Alokasi waktu yang dibutuhkan terlalu 

banyak, sedangkan alokasi waktu yang dimiliki mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia sangat terbatas dengan jumlah materi yang banyak. Teknik melanjutkan 

cerita yang dipakai penulis untuk memudahkan dan mengefektifkan waktu dalam 

pembelajaran.  

 Septiani 2007 melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Cerpen melalui Teknik Pengandaian Diri sebagai Tokoh 

dalam Cerita dengan Media Audio visual pada Siswa Kelas X-4 SMA Negeri 2 
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Tegal”. Hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa melalui teknik 

pengandaian diri sebagai tokoh dapat meningkatkan kemampuan menulis cerpen 

siswa kelas X 4 SMA Negeri 2 Tegal dengan rata-rata nilai 75,98dari hasil siklus I 

dan II.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Septiani dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti hampir sama yaitu sama-sama menggunakan variabel kemampuan 

menulis cerpen, tetapi penelitian ini menggunakan teknik pengandaian diri 

sebagai tindakan yang akan dilakukan sedangkan tindakan yang digunakan 

peneliti menggunakan teknik melanjutkan cerita.. Media yang digunakan juga 

berbeda, penelitian yang digunakan Septiani menggunakan media audio visual 

berupa film sedangkan media yang digunakan oleh peneliti sama-sama 

menggunakan media audio visual tetapi berupa tayangan. Media audio visual 

berupa film yang dipakai memiliki kekurangan yaitu tidak efektif dalam 

pembelajaran. Waktu yang dibutuhkan untuk memutarkan film dalam 

pembelajaran membutuhkan waktu untuk memutarkan film dalam pembelajaran 

membutuhkan waktu yang lama sedangkan jika memakai tayangan waktu yang 

dibutuhkan tidak terlalu lama. 

 Pressanti (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerpen Menggunakan Teknik Membuat Kerangka Tulisan 

dengan Media Lirik Lagu Siswa Kelas X B SMA N 1 Godong Tahun 2008/2009”, 

mengatakan bahwa dengan menggunakan teknik membuat kerangka tulisan dan 

media lirik lagu dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa  SMA N 1 

Godong. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas pada tahap 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata kelas meningkat sebesar sebesar 
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11,26%. Dengan menggunakan teknik kerangka tulisan dan media lirik lagu juga 

memberikan perubahan perilaku belajar siswa saat mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen. 

 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hampir sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. Permasalahan yang diambil sama yaitu kurangnya 

kemampuan siswa SMA dalam menulis cerpen. Teknik dari media yang 

digunakan berbeda. Teknik membuat kerangka tulisan memiliki kekurangan yaitu 

teknik ini tidak membimbing siswa secara langsung, tetapi hanya membantu siswa 

melalui media teks lagu yang diperdengarkan. Hal ini mengakibatkan siswa masih 

merasa kebingungan ketika menyusun kerangka tulisan. 

 Selanjutnya Pusparingga (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen melalui Teknik Pengandaian Diri 

sebagai Tokoh dalam Drama Siswa SMA Negeri 1 Boja Kendal”, dengan 

penerapan teknik pengandaian diri sebagai tokoh dalam drama, dapat 

memudahkan siswa dalam menulis cerpen, terbukti dari peningktan nilai rata-rata 

serta keterampilan siswa dalam menulis cerpen setelah dilakukan beberapa tahap 

siklus tindakan, nilai rata-rata siswa dalam menulis cerpen meningkat sebesar 

10,12 %. Selain itu, dengan penerapan tindakan ini juga meningkatkan keaktifan 

serta antusiasme siswa dalam menulis cerpen. 

 Permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan sama dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu kurangnya keterampilan siswa 

dalam menulis cerpen. Namun media yang digunakan peneliti sama halnya 

dengan media yang digunakan dalam penelitian Septiani, media pementasan 
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drama juga tidak efektif dalam hal alokasi waktu yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran.  

Kusumarini (2013) menulis artikel penelitian yang diterbitkan dalam 

jurnal nasional dengan judul “Kemahiran Menulis Cerita Pendek dengan Mode 

Sugesti Imjinasi Media Lagu dan Video Klip Peserta Didik Berintelegensi Musik 

Tinggi dan Berintelegensi Musik Rendah SMA 1 Mejobo”. Tujuan umum 

penelitian ini adalah untuk menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra 

manusia Indonesia.Melalui pembelajaran ini pula, peserta didik diharapkan dapat 

mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya 

serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil 

intelektual bangsa sendiri. Kepekaan rasa, kreatifitas peserta didik juga akan 

berkembang melalui pembelajaran ini. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian eksperimen.Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok eksperimen 

yang dipilih, yaitu eksperimen 1 (kelompok inetelegensi musik tinggi) dan 

kelompok eksperimen 2 (kelompok intelegensi musik rendah).Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata nilai pretes kelompok eksperimen 1 (musik tinggi) sebesar 

70, 93 sedangkan kelas eksperimen 2 (musik rendah) sebesar 71,91. Selain itu 

dalam hubungannya antara model pembelajaran dengan intelegensi peserta didik 

terdapat efek hubungan yang ditunjukkan dengan hasil penggunaan model sugesti 

imajinasi media video klip yang lebih efektif pada kelompok intelegensi musik 

rendah karena persentase kenaikan lebih tinggi (15,67%) dibandingkan kelompok 

intelegensi musik tinggi (13,45%), hal ini berkebalikan dengan hasil penggunaan 

model sugesti imajinasi media lagu yang lebih efektif pada kelompok intelegensi 
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musik tinggi karena persentase kenaikan lebih tinggi (15,61%) dibandingkan 

kelompok intelegensi musik rendah (9,36%). 

Keterkaitan penelitian yang dilakukan Kusumarini dengan peneliti adalah 

sama-sama meneliti kemampuan menulis cerita pendek, sedangkan perbedaannya 

terletak pada metode penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Kusumarini 

menggunakan metode penelitian eksperimen untuk mengetahui kemahiran 

menulis cerita pendek dengan mode sugesti imajinasi media lagu dan video klip. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dan 

meneliti peningkatan keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. 

Nurhayati (2011) menuliskan artikel penelitian yang berjudul 

“Meningkatkan Keterampilan Menulis Cerita Pendek dengan Bermain Imajinasi 

dan Mind Map pada Siswa Kelas X SMA SMART Ekselensia Indonesia”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi dan metode 

mengajar, serta peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan bermain 

imajinasi dan mind map pada siswa kelas X SMART Ekselensia Indonesia 

menemukan metode pengajaran yang efektif, untuk meningkatkan keterampilan 

siswa sekaligus menumbuhkan rasa senang dan ketertarikan siswa dalam menulis, 

terutama menulis cerpen. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, pada 

penelitian pertama dengan menggunakan metode ceramah dan penugasan, siswa 

yang mendapat nilai sama atau di atas KKM berjumlah 6 orang dan yang tidak 

mencapai KKM berjumlah 10 orang. Rata-rata kelas dalam materi menulis cerpen 

hanya 68,5. Pada penelitian kedua dengan menggunakan metode bermain 
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imajinasi, mind map, dan penugasan, rata-rata kelas dalam materi menulis cerpen 

75,9. Data tersebut menunjukkan, dengan berubahnya strategi dalam KBM dari 

ceramah, dan penugasan kepada bermain imajinasi, mind map, dan penugasan 

terjadi peningkatan nilai yang diperoleh siswa. Dapat disimpulkan bahwa bermain 

imajinasi dan mind map dapat meningkatkan keaktifan serta hasil belajar siswa. 

Keterkaitan penelitian yang dilakukan Nurhayati dengan peneliti adalah 

sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas. Perbedaannya terletak pada 

strategi, jika Nurhayati menggunakan bermain imajinasi dan mind map pada 

penelitiannya, sedangkan peneliti menggunakan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran dan teknik melanjutkan cerita. 

Penggunaan cerita pendek juga terdapat pada jurnal internasional. Salah 

satunya artikel yang ditulis oleh Parlindungan Pardede (2011) dengan judul Using 

Short Stories to Teach Language Skills, yang artinya menggunakan cerita pendek 

untuk mengajar keterampilan bahasa. Artikel ini memfokuskan pada bagaimana 

memanfaatkan sebuah cerita pendek untuk meningkatkan kemampuan bahasa 

siswa, yang menunjukkan bahwa cerita pendek dapat digunakan untuk 

memberikan kegiatan yang berbeda yaitu untuk membaca, mendengarkan, 

menulis dan berbicara. Pendapat ini tentunya didukung oleh temuan penelitian 

Pardede pada kepentingan, persepsi, dan kebutuhan yang dirasakan siswa dari 

guru pelatihan bahasa Inggris dari Universitas Kristen Indonesia terhadap 

penggabungan cerita pendek di kelas keterampilan bahasa. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa mayoritas responden pada dasarnya menemukan cerpen 

yang menarik untuk digunakan sebagai bahan untuk dinikmati. Kebanyakan dari 

mereka juga setuju atau sangat setuju bahwa penggabungan cerita pendek di kelas 
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kemampuan bahasa akan membantu peserta didik mencapai penguasaan 

keterampilan bahasa,serta lebih baik mempekerjakan cerita pendek untuk 

mengajarkan keterampilan bahasa. Analisis statistik menunjukkan bahwa minat 

dan persepsi siswa yang positif dan signifikan untuk berkorelasi, dan kedua 

variabel signifikan mempengaruhi satu sama lain. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Pardede dengan peneliti adalah 

sama-sama membahas tentang cerita pendek. Perbedaannya adalah pada cerita 

pendek itu sendiri, jika Pardede justru menggunakan cerita pendek untuk 

mengajar keterampilan bahasa maka peneliti meningkatkan keterampilan bahasa 

dengan menghasilkan karya sastra yaitu dalam bentuk cerita pendek. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai 

keterampilan menulis cerita pendek siswa sudah banyak dilakukan. Penelitian-

penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. 

Para peneliti telah menggunakan teknik maupun media yang bervariasi dalam 

meningkatkan keterampilan menulis siswa, meskipun penelitian mengenai 

keterampilan menulis telah banyak dilakukan, peneliti menganggap bahwa 

penelitian sejenis masih perlu dilakukan, untuk menentukan berbagai alternatif 

teknik dalam pembelajaran keterampilan menulis kepada siswa. Hal ini mengingat 

kenyataan bahwa keterampilan menulis siswa masih kurang, belum memuaskan, 

dan masih perlu ditemukan teknik-teknik yang efektif untuk membelajarkan 

keterampilan menulis siswa.  

2.2      Landasan Teori 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah hakikat cerpen, 

struktur teks cerita pendek, unsur pembangun cerpen, hakikat menulis cerpen, 



 
 

 
 

22 

tahapan menulis cerita pendek, teknik melanjutkan cerita,  media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran.  

2.2.1 Hakikat Cerita Pendek 

Pada hakikatnya cerpen adalah cerita fiksi atau cerita rekaan. Seorang 

sastrawan kenamaan Amerika bernama Edgar Allan Poe (dalam Stanton 2007:79) 

mengatakan bahwa cerita pendek adalah sebuah cerita yang dibaca selesai sekali 

duduk sehingga efek „kebersatuan‟-nya akan lebih terasa oleh pembaca. Secara 

etimologis fiksi atau rekaan berasal dari bahasa Inggris, yakni fiction Kleden 

(1998: 13-15) menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris, perkataan fictive atau 

fictious mengandung pengertian nonreal. Dengan demikian, fictio berarti “suatu 

yang dikonstruksikan, dibuat-buat atau dibuat” jadi, kalaupun ada unsur khayal 

maka khayalan disana tidak menekankan segi nonrealnya tetapi segi konstruktif, 

segi inventif, dan segi kreatifnya. 

Secara etimologis cerpen pada dasarnya adalah karya fiksi atau “sesuatu 

yang dikonstruksikan, ditemukan, dibuat atau dibuat-buat”. Hal itu berarti bahwa 

cerpen tidak terlepas dari fakta. Fiksi yang merujuk pada pengertian rekaan atau 

konstruksi dalam cerpen terdapat dalam unsur fisiknya. Sementara fakta yang 

merujuk pada realitas dalam cerpen terkandung dalam temanya. Dengan 

demikian, cerpen dapat disusun berdasarkan fakta yang dialami atau dirasakan 

oleh penulisnya. 

Banyak definisi tentang cerpen. Salah satu definisi yang relatif lengkap 

menyatakan bahwa cerpen adalah kisahan pendek (kurang dari 10.000 kata) 

dimaksudkan memberikan kesan tunggal yang dominan‟, cerita pendek 

memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada satu ketika. Persyaratan 



 
 

 
 

23 

ini tidak terpenuhi, cerita pendek tetap memperlihatkan kepaduan sebagai 

patokan. Cerita pendek yang efektif terdiri dari tokoh atau sekelompok tokoh yang 

lewat laku lahir dan batin terlibat dalam satu situasi. Tikaian dramatik, yaitu 

merupakan perbenturan antara kekuatan yang berlawanan, merupakan inti cerita 

pendek” (Sudjiman (Ed.) 1984: 15). 

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. Cerita pendek belum 

tentu dapat digolongkan ke dalam jenis cerita pendek, jika ruang lingkup 

permasalahan yang diungkapkannya tidak memenuhi persyaratan yang dituntut 

oleh cerita pendek. Menurut Kosasih (2014:34) bahwa cerpen juga memiliki ciri-

ciri di antaranya: (1) alur lebih sederhana, (2) tokoh yang dimunculkan hanya 

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

relatif terbatas.  

Dari sudut bentuk dapat dilihat bahwa ada cerpen yang ditulis hanya satu 

bahkan setengah halaman folio, tetapi ada juga yang ditulis sampai tiga puluh 

halaman folio, yang berarti ada cerpen yang bentuknya memang betul-betul 

pendek dan ada cerpen yang panjang. Cerpen yang pendek termasuk dalam term 

short short-story (cerita pendek yang pendek). Contoh dari cerpen yang termasuk 

term ini adalah cerpen-cerpen seperti pada umumnya, yang terdapat dalam 

majalah-majalah maupun surat-surat kabar. Cerpen yang panjang termasuk dalam 

term long short-story (cerita pendek yang panjang). Contohnya dalam sastra 

Indonesia ialah cerpen “Sri Sumarah” dan “Bawuk” karangan Umar Kayam 
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Ditilik dari nilai nilai literernya cerpen dapat digolongkan menjadi dua. 

Pertama, cerpen yang termasuk golongan yang biasa disebut quality stories atau 

cerita yang memiliki nilai atau bobot kesastraan, dan kedua adalah golongan 

commercial (craft) stories, yaitu cerita yang kurang atau tidak memiliki nilai atau 

bobot kesastraan. Golongan yang kedua tersebut adalah cerita yang pada 

umumnya tidak terpancang pada nilai-nilai kesastraan karena cerita itu dibuat 

dengan maksud untuk dijual dan mencari uang sehingga yang diutamakan adalah 

segi komersialnyaatau segi pemasarannya. Cerpen-cerpen yang dibuat dalam 

majalah-majalah hiburan pada umumnya termasuk ke dalam golongan ini 

Selain itu, cerpen juga dapat digolongkan menurut unsur-unsur fiksi yang 

ditekankannya. Dari penggolongan ini muncul cerpen watak, cerpen plot, cerpen 

tematis, cerpen suasana, dan cerpen setting.  

Cerpen watak ialah cerpen yang mengutamakan perwatakan tokoh-

tokohnya terutama tokoh intinya. Contoh cerita pendek jenis ini adalah cerpen 

”Asran” oleh Tresno Sumardjo, yang melukiskan sikap tidak pedulian seorang 

pelukis. Cerpen plot ialah cerpen yang menekankan urutan terjadinya peristiwa 

atau plotnya. Contoh cerpen jenis ini amat banyak dalam sastra Indonesia, seperti 

cerpen-cerpen Trisno Yuwono dalam bukunya Laki-laki dan Mesin. Cerpen 

tematis ialah cerpen yang menekankan pada unsur tema atau permasalahan. 

Contohnya adalah cerpen “Icih” karya Ali Audah. Cerpen suasana ialah cerpen 

yang menekankan atau mengutamakan suasana yang terjadi di dalamnya. 

Contohnya adalah cerpen”Seribu Kunang-kunang di Manhattan” karya Umar 

Kayam. Cerpen setting ialah cerpen yang menekankan atau mengutamakan setting 

atau tempat kejadian peristiwa. Contohnya adalah cerpen “Terang Bulan Terang 
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di Kali” karangan SM Ardan yang melukiskan wilayah pinggiran Jakarta, cerpen 

“Berpeluh” karangan Bur Rasuanto yang melukiskan daerah wilayah buruh 

(Sumardjo 1984:32-33). 

Dari pendapat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa cerita pendek 

adalah cerita fiksi yang bentuknya pendek dan ruang lingkup permasalahannya 

menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh yang menarik perhatian 

pengarang, dan keseluruhan cerita memberi kesan tunggal. 

2.2.2 Struktur Teks Cerita Pendek 

Teks cerita pendek adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Teks cerita 

pendek masuk dalam kategori teks jenis sastra yang strukturnya terdiri atas 

orientasi (kapan, siapa, dan di mana), komplikasi (masalah apa yang terjadi dan 

mengapa terjadi), dan resolusi. Menurut Sumarjdo (dalam Komaidi 2007:178)  

pada dasarnya bentuk cerita disebut plot atau alur. Struktur sebuah cerita secara 

mudah dapat digambarkan dengan tiga bagian yaitu (1) bagian permualaan yakni 

dituturkan tentang apa, siapa, di mana, kapan, dan munculnya konflik. Lebih 

cepat, tepat dan ringkas bagian ini lebih baik.Konflik cepat dimunculkan, yakni 

unsur yang menceritakan timbulnya persoalan cerita, (2) bagian tengah cerita, 

yakni berisi perkembangan dari konflik yang diajukan pengarang. Di bagian inilah 

semua bahan cerita digiring menuju klimaks cerita,(3) bagian terakhir yakni 

bagian penutup cerita yang berisi pemecahan konflik atau pemecahan masalah. 

Montage dan Hen shaw (dalam Aminuddin 2010:84) menyampaikan lebih 

rinci lagi tentang struktur cerita pendek. Mereka menjelaskan bahwa tahapan 

peristiwa dalam suatu plot dapat tersusun dalam berbagai tahapan yaitu (1) 

tahapan exposition, yakni tahap awal yang berisi penjelasan tentang tempat 



 
 

 
 

26 

terjadnya peristiwa serta perkenalan pelaku mendukung cerita, (2) tahap inciting 

force atau tahap awal konflik, yakni ketika timbul kekuatan, kehendak maupun 

perilaku yang bertentangan dari pelaku, (3) tahap rising action (konflik, yakni 

situasi panas karena pelaku-pelaku dalam cerita mulai berkonflik, (4) tahap climax 

atau puncak permasalahan, yakni situasi puncak ketika konflik berada dalam 

kadar yang paling tinggi, (5) tahap falling action atau anti klimaks, yaitu konflik 

sudah menurun sehingga ketegangan dalam cerita mulai reda, dan (6) tahap 

conclusion atau tahap penyelesaian. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur teks cerpen 

merupakan tahapan-tahapan peristiwa yang terdiri atas orientasi,  komplikasi, dan 

resolusi. 

2.2.3 Unsur Intrinsik Cerita Pendek 

Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangn fiksi (cerpen) dari 

dalam. Artinya benar – benar ada di dalam karya tersebut yang terdiri atas  (1) 

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

pusat pengesahan (Baribin 1985:52). Sependapat dengan Baribin, Nurgiyantoro 

(2009:23) menyatakan bahwa unsur intrinsik fiksi (cerpen) secara faktual akan 

dijumpai dalam karya sastra yang meliputi peristiwa, cerita, plot, penokohan, 

tema, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan lain – lain. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur 

intrinsik teks cerita pendek adalah unsur yang membangun teks cerita pendek dari 

dalam yang terdiri atas tema, latar, sudut pandang, alur penokohan, gaya bahasa, 

dan amanat. 
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2.2.3.1 Tema  

Menurut Kusmayadi (2010:19) istilah tema sering disamakan 

pengertiannya dengan topik, padahal kedua istilah ini memiliki pengertian yang 

berbeda. Topik dalam suatu karya adalah pokok pembicaraan, sedangkan tema 

adalah gagasan sentral, yakni sesuatu yang hendak diperjuangkan dalam dan 

melalui karya fiksi. Hampir sama dengan pendapat Kusmayadi, (Baribin 1985:59) 

menyampaikan bahwa tema merupakan suatu gagasan sentral yang menjadi dasar 

tolak penyusunan karangan dan sekaligus menjadi sasaran dari karangan 

tersebut.Sedangkan menurut Laverty (dalam Tarigan 2001:160) tema adalah 

gagasan utama atau pikiran pokok. Tema suatu karya satra imajinatif merupakan 

pikiran yang akan ditemui oleh setiap pembaca yang cermat sebagai akibat 

membaca karya tersebut. Tema biasanya merupakan suatu komentar mengenai 

kehidupan atau orang-orang.Tema haruslah dibedakan dari tesis yang merupakan 

gagasan logis yang mendasari setiap esai yang baik, jadi tema harus dibedakan 

dari motif, subyek, atau topik. Tema digunakan untuk memberi nama bagi suatu 

pernyataan atau pikiran mengenai sesuatu subyek, motif, atau topik. 

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 (Suharianto 2005:17). Keberadaan tema 

menempati keseluruhan karya sastra. 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 
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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. 

Tema suatu cerita biasanya bersifat tersirat (tersembunyi) dan dapat 

dipahami setelah membaca keseluruhan cerita (Kusmayadi 2010:19). Melengkapi 

penjelasan tersebut, Suharianto (2005:17) menyampaikan bahwa tema karya 

sastra dapat tersurat dan dapat pula tersirat. Disebut tersurat apabila tema tersebut 

dengan jelas dinyatakan oleh pengarangnya. Disebut tersirat apabila tidak secara 

tegas dinyatakan, tetapi terasa dalam keseluruhan cerita yang dibuat pengarang. 

Kusmayadi (2010:19-20) membedakan tema fiksi (cerpen) menjadi lima yaitu: 

1) Tema jasmaniah merupakan tema yang cenderung berkaitan dengan 

keadaan jasmani seorang manusia. Tema jenis ini berfokus pada kenyataan 

diri manusia sebagai jasad  (jasmani). 

2) Tema organik diterjemahkan sebagai tema tentang „moral‟ karena 

sekelompok tema ini mencakup hal – hal yang berhubungan dengan moral 

manusia. Hubungan ini diwujudkan dalam bentuk tolong menolong, saling 

menghargai dan saling berbagi sesama teman. 

3) Tema sosial meliputi hal – hal yang berada diluar masalah pribadi, 

misalnya masalah pendidikan, masalah anak – anak putus sekolah. 

4)  Tema egoik merupakan tema yang menyangkut reaksi – reaksi pribadi 

yang pada umumnya menentang pengaruh sosial. 

5) Tema ketuhanan merupakan tema yang berkaitan dengan kondisi dan 

situasi manusia sebagai makhlik ciptaan Tuhan. 
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Sama seperti yang diungkapkan oleh Kusmayadi, Sayuti (2000:193-194) 

mengklasifikasikan tema menjadi lima jenis yaitu tema physical„jasmaniah‟, 

organic „moral‟, social „sosial‟, „egoik‟, dan devine „ketuhanan‟ 

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti simpulkan bahwa tema adalah 

gagasan sentral yang mewarnai keseluruhan cerita yang dapat ditemukan secara 

tersurat ataupun tersirat dan jenisnya terdiri atas tema jasmaniah, moral, sosial, 

egoik, dan ketuhanan.Tema adalah ide atau pokok permasalahan  yang mendasari 

suatu karya sastra.  

 

2.2.3.2 Latar 

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 sekedar petunjuk kapandan 

dimana cerita itu terjadi, melainkan juga sebagai tempat pengambilan nilai – nilai 

yang ingin diungkapkan pengarang melalui ceritannya tersebut (Suharianto 

2005:22-23). 

Menurut Kusmayadi (2010:23) dalam sebuah cerita, harus terjadi pada 

suatu tempat dan waktu. Seperti halnya kehidupan ini yang juga berlangsung 

dalam ruang dan waktu. Unsur cerita yang menunjukkan kepada kita di mana dan 

kapan kejadian – kejadian dalam cerita berlangsung disebut latar (Setting). Ada 

pula yang menyebutnya landas tumpu, yakni lingkungan tempat peristiwa terjadi. 

Dengan demikian, yang termasuk di dalam latar ini ialah tempat atau ruang yang 

dapat diamati disebuah desa, di kampus, di dalam penjara, di rumah, di kapal, dan 
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seterusnya; serta waktu, hari, tahun, musim, atau periode sejarah, seperti di jaman 

revolusi fisik, di upacara sekaten, di musim kemarau yang panjang, dan 

sebagainya. Latar dapat dikatakan sebagai tempat atau suasana tertentu yang 

dialami oleh tokoh pada suatu cerita tertentu. 

Nurgiyantoro (2009:227-234) 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: 

1) Latar tempat : menyarankan pada lokasi terjadinnya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

2) Latar waktu : berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinnya peristiwa – 

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 : menyaran pada hal – hal yng berhubungan dengan perilaku 

kehidupan masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

Sependapat dengan Nurgiyantoro, Sayuti (2000:127) juga mengkategorikan 

latar dalam tiga bagian yaitu : 

1) Latar tempat, menyangkut deskripsi tempat suatu peristiwa cerita terjadi, 

misalnya latar tempat dalam Kubah, yang menunjukkan latar pedesaan, 

perkotaan, latar tempat lainnya. 
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2) Latar waktu, mengacu pada saat terjadinya peristiwa dalam plot, secara 

historis. 

3) Latar sosial, merupakan lukisan status yang menunjukkan hakekat seorang atau 

beberapa orang tokoh dalam masyarakat yang ada di sekelilingnya. 

Jadi, simpulan yang dapat dipetik dari pendapat para ahli adalah unsur cerita 

yang menunjukkan tempat, waktu, dan sosial di dalam sebuah cerita disebut latar. 

 

2.2.3.3 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 temanya (Baribin 1985:75). 

Sudut pandang atau atau pusat pengisahan (point of view) menurut 

Kusmayadi (2010:26) dipergunakan untuk menentukan arah pandang pengarang 

terhadap peristiwa – peristiwa di dalam cerita sehingga tercipta suatu kesatuan 

cerita yang utuh. Sudut pandang pada dasarnya adalah visi pengarang, dalam arti 

bahwa ia merupakan sudut pandang yang diambil oleh pengarang untuk melihat 

peristiwa dan kejadian dalam cerita. 

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 
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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” 

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” 



 
 

 
 

33 

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 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. 

Sedangkan menurut Kusmayadi (2010:26) membedakan sudut pandang 

menjadi dua macam, yaitu sudut pandang orang pertama atau gaya “aku” dan 

sudut pandang orang ketiga atau gaya “dia”. Sudut pandang orang pertama 
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meliputi, “aku” sebagai tokoh utama dan “aku” sebagai tokoh tambahan. 

Sedangkan sudut pandang orang ketiga meliputi, “dia” maha tahu dan “dia” 

terbatas. 

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa sudut pandang 

adalah posisi dan penempatan diri pengarang melihat peristiwa – peristiwa yang 

terdapat dalam cerita yang dibuatnya. Sudut pandang dikategorikan menjadi tiga 

yaitu, (1) sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama atau tokoh 

sampingan, (2) sudut pandang orang ketiga serba tahu atau terbatas, dan (3) sudut 

pandang campuran. 

 

2.2.3.4Alur 

Menarik atau tidaknya cerita ditentukan pula oleh penyajian peristiwa 

demi peristiwa (Kusmayadi, 2010:24). Menurut Suharianto (2005:18) alur adalah 

cara pengarang menjalin kejadian – kejadian secara beruntun dengan 

memperhatikan hukum sebab akibat sehingga merupakan kesatuan yang padu, 

bulat, dan utuh.Alur 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 (Sayuti, 2000:31). Menurut Stanton (dalam 

Nurgiyantoro 2009:112) mengemukakan bahwa alur adalah cerita yag 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, 
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karena pengarang menyusun peristiwa – peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab 

akibat. 

Tasrif (dalam Sugihastuti 2009:37) menyatakan bahwa struktur alur terdiri 

dari: (1) situation (pengarang mulai melukiskan suatu keadaan), (2) generating 

circumstances (peristiwa yang bersangkut paut mulai bergerak), (3) rising 

action(keadaan mulai memuncak), (4)climax (peristiwa-pwristiwa mencapai 

puncaknya), (5) denouement (pemecahan persoalan-persoalan dari semua 

peristiwa). 

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 dan konflik. Bagian tengah mengandung klimaks yang merupakan 

puncak konflik. Bagian akhir mengandung denoument (penyelesaian atau 

pemecahan masalah). Sedangkan Suharianto (2005:18) membagi alur menjadi 

lima bagian yaitu: 

1) Pemaparan atau pendahuluan, yakni bagian cerita tempat pengarang mulai 

melukiskan suatu keadaan yang merupakan awal cerita. 

2) Penggawatan, yakni 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, yakni bagian cerita yang melukiskan konflik – kenflik yang 

mulai memuncak. 
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4) Puncak atau klimaks, yakni 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, yakni bagian dari semua peristiwa yang telah terjadi dalam cerita 

atau bagian – bagian sebalumnya. 

Menurut N. Friedman (dalam Tarigan 2001:151) menyampaikan lebih 

rinci lagi tentang jenis-jenis alur dalam cerita pendek. Berikut ini pengertian 

setiap jenis alur yaitu (1) alur gerak, dalam bahasa Inggris alur gerak ini disebut 

the action plot.Alur ini disusun di sekitar suatu masalah dan pemecahannya,  (2) 

alur pedih, disebut juga the pathetic plot yakni serangkaian musibah atau 

kemalangan menimpa serang pelaku utama yang cantik atau ganteng tetapi lemah. 

Dia tidak pantas menderita kemalangan tersebut.Cerita ini berakhir dengan 

kesedihan, kepedihan, dan menimbulkan rasa kasihan dari para pembaca,(3) alur 

penghukuman atau the punitive plot, dalam alur ini sang pelaku utama tidak dapat 

menarik rasa simpati para pembaca, walaupun dai sebenarnya mengagumkan 

dalam beberapa hal. Dalam beberapa kualitas, cerita berakhir dengan kegagalan 

sang pelaku utama, (4) alur sinis yakni digambarkan seorang tokoh utama, tokoh 

inti yang “jahat” memperoleh kejayaan pada akhir cerita, yang justru sepantasnya 

harus mendapat hukuman, (5) alur sentimental atau the sentimental plot ini pada 

dasarnya dalm konklusinya merupakan kebalikan dari alur melodramatis. Sang 

pelaku utama, yang ganteng, yang cantik dan seringkali lemah, mengalami 

serangkaian kemalangan, tetapi justru memperoleh kemenangan atau kejayaan di 

akhir cerita,(6) alur kekaguman atau the admiration plot adalah kebalikan dari 
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alur tragis. Sang pelaku utama, kuat, gagah, dan bertanggungjawab atas tindakan-

tindakannya, mengalami serangkaian mara bahaya tetapi dapat melawan serta 

mengalahkannya pada akhir cerita, (7) alur tragis, dalam bahasa Inggris disebut 

the tragic plot.Sang pelaku utama dalam beberapa hal bertanggungjawab terhadap 

kemalangan yang menimpa dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengetahui hal ini 

sejak semula, dia justru mengethaui hal itu lama kemudian tetatpi sudah terlambat 

sehingga hal ini menimbulkan perasaan terharu pada pembaca, (8) alur 

kedewasaan atau the maturing plot ini, sang pelaku utama justru tidak 

berpengalaman dan bersifat kekanak-kanakan. Peritwa-peristiwa yang terdapat 

dalam cerita itulah yang memungkinkan sang pelaku utama menjadi matang dan 

menjadi dewasa,(9) alur perbaikan atau the reform plot, sang pelaku utama sedniri 

yang bertanggungjawab penuh atas kemalangan-kemalangan yang mengganggu 

atau yang menyela karirnya, (10) alur pengujian atau the testing plot ini, semua 

inisiatif sang pelaku utama gagal satu demi satu. Dalam lingkaran kegagalan 

tersebut, sang pelaku utama itu sendiri meninggalkan serta mengingkari cita-

citanya sendiri; (11) alur pendidikan atau the education plot ini, terjadi perbaikan 

atau peningkatan pandangan pelaku utama; (12) alur pembukaan rahasia, pada 

mulanya sang pelaku utama tidak mengetahui kondisinya sendiri, lama kelamaan 

dalam proses jalannya cerita, sang tokoh dapat menyingkapkan, membukakan 

rahasia pribadinya sendiri; (13) alur perasaan sayang atau the effective plot ini, 

baik sikap-sikap maupun keyakinan-keyakinan sang pelaku utama berubah tetapi 

falsafah hidupnya tidak berubah; (14) alur kekecewaan atau the disillusionment 

plot adalah kebalikan dari alur pendidikan. Sang tokoh kehilangan idamannya 

yang indah, dan jatuh ke dalam jurang keputusasaan.Pada akhir cerita, para 
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pembaca hanya sebentar saja bersimpati kepadanya, dan selanjutnya diliputi 

kekecewaan. 

Alur merupakan tulang punggung suatu cerita, yang menuntun kita 

memahami keseluruhan cerita dengan segala sebab-akibat di dalamnya. Bila ada 

bagian yang terlepas dari pengamatan tentu tidak dapat memahami kecuali 

kemunculan peristiwa atau kejadian yang lain. 

Unsur alur yang paling penting adalah konflik dan klimaks.Konflik dalam 

fiksi terdiri dar,  konflik internal, yang pertentangan dan keinginan di dalam diri 

seseorang tokoh dan konflik eksternal, yaitu konflik antar satu tokoh dengan 

tokoh tang lain, atau antara tokoh dengan lingkungannya.Diantara konflik-konflik 

kecil yang terdapat dalam alur cerita, terdapat pula satu konflik sentral.Konflik 

sentral ini dapat berupa konflik internal yang kuat, atau konflik eksternal yang 

kuat, atau berupa gabungan beberapa konflik internal dan eksternal yang sangat 

besar mempengaruhi tokoh cerita.Konflik sentral ini umumnya berupa 

pertentangan antara dua kualitas atau dua kekuatan, misalnya antara kejujuran 

lawan kemunafikan, antara kesucian dengan keangkaramurkaan.Konflik sentral 

ini merupakan inti dari struktur cerita, dan secara umum merupakan sentral 

pertumbuhan alur, dan pada konflik inilah penceritaan banyak mengambil tempat 

dan waktu, bahkan tema cerita terikat langsung dengan konflik sentral ini. 

Klimaks cerita adalah saat-saat konflik menjadi sangat hebat dan jalan 

keluar harus ditemukan.Kadang klimaks utama tidaklah merupakan kejadian 

mengherankan, kadang-kadang klimaks utama itu sukar diidentifikasi disebabkan 

bagian-bagian konflik dalam cerita mempunyai konflik tersendiri. 
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 Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa alur dan plot 

adalah rangkaian cerita yang menjelaskan peristiwa-peristiwa secara utuh, runtut, 

dan padu yang terdiri atas tahapan pengenalan, konfliks, peleraian, hingga 

penyelesaian dari tokoh yang diceritakan. Selain itu, dilihat dari cara menyusun 

bagian-bagian plot atau alur cerita dibedakan menjadi alur lurus (maju), alur sorot 

balik (flashback), dan alur campuran.  

2.2.3.5Penokohan  

Karya fiksi mempunyai sifat bercerita, dan yang diceritakan tidak harus 

berwujud manusia melainkan juga dapat berupa binatang atau suatu objek yang 

lain, biasanya merupakan personifikasi manusia, maka masalah watak dan 

penokohan ini merupakan hal yang kehadiranya amat penting, bahkan 

menentukan (Baribin 1985:52). 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 2005:165). Hampir sama dengan Suharianto, Jones dalam 

Nurgiyantoro (2009:145) menjelaskan penokohan adalah pelukisan gambaran 

yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Menurut 

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. Menurut Abrams 

dalam Nurgiyantoro (2009:165) tokoh cerita (character) adalah manusia, 

binatang, atau objek yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang 

oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu 
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seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Dengan demikian, istilah “penokohan” lebih luas 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. 

Tokoh dalam fiksi biasanya dibedakan menjadi beberapa jenis. Sesuai 

dengan keterlibatannya dalam cerita dibedakan antara tokoh utama (sentral) dan 

tokoh tambahan ( periferal ). Tokoh disebut tokoh sentral apabila memenuhi tiga 

syarat yaitu, (1) paling terlibat dengan makna atau tempat, (2) paling banyak 

berhubungan tokoh lain, (3) paling banyak memerlukan waktu penceritaan. 

Berdasarkan wataknya dikenal dengan tokoh sederhana dan kompleks. Tokoh 

sederhana adalah tokoh yang kurang mewakili keutuhan personalitas manusia dan 

hanya ditonjolkan satu sisi karakternya saja. Sementara tokoh kompleks, 

sebaliknya lebih menggambarkan keutuhan manusia, yang memiliki sisi baik dan 

buruk secara dinamis (dalam Sayuti  2009:31-32). 

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

pengarang untuk melukiskan tokoh ceritanya yaitu dengan cara langsung dan cara 

tak langsung. Pernyataan itu dibenarkan oleh Sayuti (2009:31-32) yang 

menyampaikan bahwa cara penggambaran watak tokoh dalam sebuah cerita fiksi 

ada dua yaitu secara langsung (telling, analitik) dan tak langsung (showing, 

dramatik). Selanjutnya secara tak langsung watak tokoh digambarkan melalui 

beberapa cara yaitu, (1) penamaan tokoh (naming), (2)cakapan, (3) penggambaran 

pikiran tokoh, (4) arus kesadaran ( steam of consciousness ), (5) pelukisan 



 
 

 
 

41 

perasaan tokoh, (6) perbuatan tokoh, (7) sikap tokoh, (8) pandangan seorang atau 

banyak tokoh terhadap tokoh tertentu, (9) pelukisan fisik, dan (10) pelukisan latar 

( Sayuti dalam  2009:31-32 ) 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memahami watak pelaku, yaitu 

dengan menelusurinya lewat (1) tuturan pengarang terhadap karakteristik 

pelakunya, (2) gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan 

kehidupannya maupun caranya berpakaian, (3) menunjukkan bagaimana 

perilakunya, (4) melihat bagaimana jalan pikirannya, (6) melihat bagaimana tokoh 

lain berbincang dengannya, (8) melihat bagaimana tokoh – tokoh yang lain itu 

memberikan reaksi terhadapnya, dan (9) melihat bagaimana tokoh itu dalam 

mereakasi tokoh yang lain (Aminudin 2010:80-81). 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa 

penokohan adalah pelukisan atau gambaran yang jelas tentang tokoh yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita, baik keadaan lahirnya dan tingkah lakunya, 

keyakinannya, dan sebagainya. Secara sederhana penokohan dibedakan menjadi 

dua macam yaitu tokoh utama dan tokoh sampingan atau tambahan. Secara segi 

karakter yaitu antagonis dan protagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik 

sedangkan antagonis adalah tokoh penentang protagonis. 

2.2.3.6 Gaya Bahasa 

Gaya bahasa adalah teknik pengolahan oleh pengarang dalam upaya 

menghasilkan karya satra yang hidup dan indah. Pengolahan gaya bahasa harus 

didukung oleh pilihan kata (diksi) yang tepat (Kusmayadi 2010:27). Menurut 

Baribin (1985:64) gaya bahasa adalah tingkah laku yang dilakukan pengarang 
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dalam menggunakan bahasa. Tingkah laku berbahasa ini merupakan suatu sarana 

sastra yang amat penting. Tanpa bahasa, tanpa gaya bahasa, sastra tidak ada. 

Menurut Suharianto (2005:26) bahasa dalam karya satra mempunyai 

fungsi ganda, ia bukan hanya sebagai alat penyampai maksud pengarang, 

melainkan juga sebagai penyampai perasaanya. Suharianto (1985:65) menjelaskan 

bahwa secara definit tidak ada perbedaan antara bahasa yang biasa digunakan oleh 

pengarang cerita rekaan dengan bahasa yang biasa kita gunakan. Letak 

perbedaannya hanyalah pada efek yang ditimbulkannya. Bahasa cerita rekaan 

mampu sambil menyampaikan informasi melantunkan tusukan – tusukan halus ke 

dalam perasaan pembaca sehingga setiap pembaca cerita rekaan disamping tahu 

apa yang diinformasikan pengarang, ia juga dapat merasakan apa yang dirasakan 

oleh pelaku cerita bersangkutan. Hal itu dimungkinkan karena dalam pengarang 

dalam menggunakan kata dan menyusunnya dalam kalimat – kalimat disamping 

memperhitungkan maknanya juga memperhitungkan rasanya. 

Gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam menuliskan karya sastra, 

tidak jarang menggunakan cara – cara yang lain dari apa yang biasa di 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. 



 
 

 
 

43 

Dalam sebuah fiksi, analisis gaya bahasa perbandingan sudah cukup 

mengembangkan pengertian (Kroeber dalam Sukada 2013:104) yang menyatakan 

bahwa sebuah style, akan mencerminkan tiga dasar utama, yaitu karakteristiknya, 

kekhususannya, dan polanya. Dirumuskan kembali semua pendapat di atas, maka 

selengkapnya adalah sebagai berikut 

a. gaya bahasa tidak lain dari bahasa itu sendiri; 

b. yang dipilih berdasarkan struktur tertentu; 

c. yang berjalan dalam jalan yang lazim; 

d. tetapi dalam tekanan perseorangan; 

e. hingga memberi pengertian bahwa ada kepribadian seniman; 

f. tumbuhnya karena perasaan yang hidup dalam hati penulis; 

g. dan sengaja untuk menimbulkan suatu perasaan (efek) tertentu dalam hati 

pembaca; 

h. fungsinya, untuk secara tertentu tetapi sadar, memberitahukan suatu pokok 

persoalan dalam satu bahasa, berdasarkan kemampuan intelektualitas dan 

emosionalitas pengarang; 

i. yang dicapai sebagai hasil rencana mempersatukan antara keindahan dan 

kebenaran; 

j. diungkapkan dengan penuh kejujuran, kesungguhan hati dalam penggunaaan 

bahasa. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya 

bahasa adalah cara pengarang memilih dan menggunakan bahasa tersebut untuk 

menyampaikan cerita yang dibuatnya kepada pembaca. 
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2.2.3.7 Amanat 

Dorongan utama seorang pengarang membuat cerita sebenarnya bukan 

sekedar ingin bercerita belaka, melainkan karena ia ingin menyampaikan sesuatu 

kepada masyarakat pembaca karyanya. Sesuatu tersebut dapat berupa ajaran 

mengenai baik dan buruk, mengenai hubungan manusia dengan sesamanya, 

hubungan manusia dengan Sang Pencipta kehidupan itu sendiri dan sebagainya. 

Pendek kata sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Memang sangat beralasan 

kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa sastra itu amat besar manfaatnya bagi 

manusia, sebab dari karya sastra diperoleh berbagai nilai – nilai kehidupan yang 

anggun dan agung. Karya sastra mampu pula mendekatkan manusia dengan Yang 

Maha Pencipta (Suharianto 1985:70). 

Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang. Pesan 

mengandung nilai – nilai kehidupan yang anggun dan agung. Dalam sebuah karya 

sastra, pesan dapat disampaikan secara tersirat ataupun tersurat. Sependapat 

dengan pernyataan tersebut, Kusmayadi (2010:32) menyampaikan bahwa amanat 

atau pesan dalam cerita dapat disampaikan secara tersirat (implicit) melalui 

tingkah laku tokoh menjelang cerita berakhir ataupun di sampaikan secara tersurat 

(eksplisit) melalui seruan, saran, peringatan, anjuran atau nasehat, yang di 

sampaikan langsung di tengah cerita. Sedangkan Zulfahnur (1996:26) 

mengartikan amanat sebagai pesan berupa ide, gagasan, ajaran moral dan nilai – 

nilai kemanusiaan yang ingin disampaikan pangarang lewat cerita. Amanat 

pengarang ini terdapat secara eksplisit dan implisit di dalam karya sastra. Implisit 

misalnya disiratkan dalam tingkah laku tokoh – tokoh cerita. Eksplisit bila dalam 
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tengah, atau akhir cerita pengarang menyampaikan pesan – pesan, saran, nasihat, 

pemikiran, dan sebagainya 

Menurut Nurgiyantoro (2010:335-339) cara menyampaikan amanat 

dengan pesan moral ada dua bentuk, yaitu bentuk penyampaian yang bersifat 

langsung dan tidak langsung. Berikut adalah penjelasannya. 

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. 

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 
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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 

moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Serta 

dapat disampaikan dengan dua cara yaitu implisit (secara langsung) dan eksplisit 

(secara tidak langsung). 

2.2.4 Hakikat Menulis Cerita Pendek  

Menulis  cerpen  merupakan  salah  satu  kegiatan  menulis  kreatif.  Yaitu 

kegiatan  menulis  yang  bertujuan  untuk  mencapai  nilai-nilai  artistik,  nilai-

nilai kesenian (Hartig dalam Tarigan 2008:25-26). Pada dasarnya menulis kreatif 

sama dengan   menulis  biasa.  Namun  dalam  menulis  kreatif  yang  perlu  

mendapat tekanan dan perhatian besar adalah kreativitas. Kreativitas sangat 

penting peranannya  dalam  pengembangan  proses  kreatif  seorang  penulis  

dalam  karyakaryanya. Kreativitas ini tertuang dalam ide maupun hasil akhirnya. 

Menulis  cerpen  memang  harus  banyak  berkhayal  karena  cerpen 

merupakan  karya  fiksi  yang  berbentuk  prosa.  Peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  

dalam cerpen  hanya  rekayasa  pengarangnya, demikian  pula  dengan  pelaku, 

waktu, suasana, dan tempat terjadinya peristiwa itu pun hanya di reka-reka oleh 

pengarangnya. 

Cerita  dalam  cerpen  meskipun  bersifat  khayal,  namun  ceritanya  

masih masuk  akal  sehingga  biasa  dimungkinkan  untuk  terjadi.  Bahan  baku  

cerpen memang berasal dari kisah-kisah yang benar-benar terjadi dalam 

masyarakat.  
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Ada empat langkah-langkah dalam menulis cerpen yaitu 1) mencari ide, 

gagasan atau inspirasi, 2) membuat kerangka karangan, 3) menulis cerita dan 4) 

mengoreksi. Berikut adalah penjelasan secara rinci mengenai langkah-langkah 

dalam menulis cerpen:  

1) Mencari ide, gagasan atau imajinasi 

Sebenarnya ide ceritabanyak, jika seseorang kritis dan peka kepada kehidupan 

sekitarnya. Ide bisa diperoleh dari membaca buku, majalah, koran atau apa saja. 

2) Membuat kerangka karangan  

Kerangka karangan adalah garis besar cerita atau poin-poin penting cerita pada 

bagian awal, tengah, dan akhir. Seperti setting, tokoh, alur cerita, masalah atau 

konflik, solusi atau cerita pemecahan masalah (ending cerita).  

 

3) Menulis cerita  

Menyelesaikan dahulu cerita bagaimanapun bentuknya. Menulis cerita atau karya 

apapun hendaknya ditulis sampai selesai, dengan selesainya suatu cerita kita bisa 

membaca dan menemukan kelebihan dan kekurangan kemudian diperbaiki. 

4) Mengoreksi  

Setelah sebuah cerita selesai ditulis dari awal hingga akhir, coba endapkan dahulu 

beberapa satu atau dua hari, kemudian cobalah baca dan koreksi, kemudian akan 

terlihat dengan sendirinya apa yang kurang sehingga bisa diperbaiki, setelah itu, 

perbaiki cerita dengan mata seseorang redaktur yang kritis seolah bukan milik 

pembuat.  

 Menurut Widyamartaya (2009:9-31) mengarang cerita adalah suatu proses 

kegiatan pikiran manusia yang hendak mengungkapkan kandungan jiwa kepada 
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orang lain, atau kepada diri sendiri, dalam tulisan. Berikut ini adalah langkah-

langkah swakerja mengarang cerita yaitu: 1) memilih bahan pembicaraan (topik), 

2) menetukan tema dari bahan pembicaraan, 3) menetukan tujuan karangan yang 

akan dibuat serta bentuk karangan, 4) menentukan pendekatan terhadap tema 

pembicaraan, 5) membuat bagan atau rencana pembicaraan, 6) pandai memulai 

karangan, 7) pandai membuat judul karangan. Berikut adalah penjelasan secara 

rinci langkah-langkah swakerja mengarang cerita: 

1) Memilih bahan pembicaraan (topik) 

Pilihlah bahan pembicaraan yang mudah, ringan, menarik bagimu, mungkin 

hal-hal yang kongkrit. Tetapi tergantung dari bakat masing-masing juga, ada 

yang lebih berbakat untuk mengamati sesuatu (observatif). Ada yang lebih 

berbakat untuk merenungkan sesuatu (reflektif, argumentatif). Untuk tipe 

observatif lebih mudah membicarakan barang-barang yang kongkrit. Untuk 

tipe reflektif dan atau argumentatif barang-barang yang abstrak dapat lebih 

menarik. 

2) Menetukan tema dari bahan pembicaraan 

Tema tidak sama dengan judul karangan. Judul karangan adalah bagain dari 

karangannya sendiri, tampak, tertulis, sedang tema adalah pemersatu seluruh 

karangan, tetapi bukan bagian dari karangan itu sendiri. Kamu dapat 

menuliskan tema pembicaraanmu dalam sebuah kertas terpisah untuk selalu 

mengingatkanmu agar jangan lupa dan menyimpang dari apa yang hendak 

kamu bicarakan. 

3) Menetukan tujuan karangan yang akan dibuat serta bentuk karangan 



 
 

 
 

49 

Tujuan karangan yang dimaksud adalah apa yang kita curahkan atau ceritakan 

dapat menggerakkan hati, menggetarkan perasaan, mengharukan, dan 

mempengaruhi pembaca. Kamu menentukan karanganmu, lalu kamu 

menentukan bentuk karanganmu, bila tujuanmu menggerakkan perasaan 

pembaca, maka sudah jelas itu adalah bagian dari cerita pendek atau cerpen 

4) Menentukan pendekatan terhadap tema pembicaraan 

Kekuatan daya pengamatan, yaitu penerapan pancaindera setajam-tajamnya, 

akan sangat membantu pendekatan faktuil, sehingga barang yang kita 

bicarakan menjadi telanjang bulat di hadapan kita dan pembaca, tetapi daya 

pengamatan itu tidak kalah manfaatnya untuk pendekatan imaginatif, sehingga 

angan-angan, fantasi, intuisi, visi kita seakan-akan terasa, teraba, terlihat, 

tercium, dan terdengar sekarang ini juga.  

5) Membuat bagan atau rencana pembicaraan 

Dalam mengarang atau bercerita hendaklah selalu kamu ingat tema yang 

hendak kamu kembangkan. Jangan banyak berputar-putar, bercerita tentang 

hal-hal yang tidak menyangkut tema itu. Untuk itu perlulah kamu menyusun 

bagan atau rencana pembicaraanmu terlebih dahulu, sebelum mulai menulis. 

6) Pandai memulai karangan 

Sesudah menyusun bagan karangan atau cerita, langkah berikutnya ialah 

penulisan cerita itu sendiri. Agar pembaca tertarik untuk membaca seluruh 

ceritamu, maka selain perlu judul cerita yang baik dan menarik, juga perlulah 

bahwa kalimat-kalimat dalam paragraf pertama itu sudah segera memikat dan 

menggairahkan pembaca untuk membaca seterusnya, dan penulis juga harus 

pandai membangun paragraf dan menjalin kesinambungan paragraf 
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7) Pandai membuat judul karangan 

Untuk memikat minat baca orang, judul sangat penting. Judul adalah wajah 

cerita, maka judul harus: 1) menarik dan menimbulkan kecurigaan atau keingin 

tahu, 2) kena dan sesuai dengan isinya, 3) dirumuskan dalam bentuk yang 

sesingkat-singkatnya  

Adapun langkah lain yang harus diamati siswa pada saat menulis cerpen 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yaitu. 

1) Berkelompoklah yang terdiri atas 4-5 orang, 

2) siapkan selembar kertas pada masing-masing individu, 

3) amatilah tayangan kehidupan sosial orang- orang pinggiran yang sudah 

ditampilkan oleh guru, 

4) tulislah bagian yang kamu anggap penting dan bisa membantu dalam 

menyusun kerangka cerpen, 

5) tulislah kerangka cerita untuk dijadikan sebuah cerpen berdasarkan inspirasi 

dari tayangan kehidupan sosial orang- orang pinggiran yang sudah 

ditampilkan, 

6) setelah itu tulislah judul sesuai dengan inspirasimu yang akan kamu buat dari 

tayangan kehidupan sosial orang- orang pinggiran yang sudah kamu amati 

untuk memulai membuat ide cerita, 

7) kembangkanlah kerangka cerita tersebut menjadi sebuah cerpen dan menjalin 

kesinambungan cerita dari satu paragraf ke paragraf selanjutnya, menjadi 

suatu cerita yang runtut dan utuh ceritanya.  

Jadi, langkah-langkah menulis kreatif cerpen  adalah menemukan ide atau 

tema  penelitian  kemudian  menangkap  dan  mematangkan  ide  tersebut  dengan 
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menuliskannya  dalam  bentuk  karya  sastra,  dan  yang  terakhir  adalah  merevisi 

karya tersebut untuk medapatkan hasil yang maksimal. 

2.2.5 Tahapan Menulis Cerita Pendek 

Menurut  (2012: 57-58) ada dua tahapan dalam menulis cerita pendek 

yaitu:  

1. Menentukan Topik yang Baik 

Penulisan cerpen yang baik adalah orang ang dapat menjadikan topik yang 

sederhana, yang tidak begitu berarti, menjadi suatu karya yang menarik dan 

bermanfaat bagi pembacanya. Ide-ide penulisannya, cukup digali dari peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada kesehariannya. Selain mudah diperoleh, ide-ide 

semacam itu begitu diakrabi sehingga mudah pula dikembangkan. 

Pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain merupakan bahan 

dasar suatu cerita. Memang pengalaman itu masih berserakan, berada di sana sini, 

tidak sedikit pula yang berupa peristiwa-peristiwa yang sepotong-potong. 

Peristiwa-peristiwa itu harus direkayasa kembali sehingga menjadi unik, baru, dan 

tentu saja tidak ada duanya. 

Dari satu topik yang sama, pasti ada sudut-sudutunik yang dapat kita tulis. 

Siswa dapat membumbui kisah-kisah itu dengan fantasi dan pengalaman pribadi 

kita yang tentunya tidak akan sama dengan pengalaman yang dimiliki orang lain. 

2. Menulislah dengan Emosi 

Tugas seorang penulis cerpen adalah memperlakukan topik yang akan 

ditulis sesuai dengan emosi dan nuraninya sendiri. Unsur emosi memang penting 

dalam menulis cerpen. Kata-kata yang tidak mampu membangkitkan suasana 

“emosi”, sering membuat karangan itu terasa hambar dan tidak menarik. Namun 
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demikian, kata-kata tersebut tidak harus dibuat-buat. Kata-kata atau ungkapan 

yang kita pilih adalah kata-kata yang mempribadi. Kata-kata itu dibiarkan 

mengalir apa adanya.  Dengan cara demikian, akan terciptalah sebuah karya yang 

segar, menarik, dan alamiah.  

Sayuti (2009: 8) mengatakan tulisan fiksi dibuat secara khayali atau 

tidaksungguh-sungguh terjadi dalam dunia nyata sehingga sering juga disebut 

sebagai cerita rekaan, atau cerita yang direka-reka oleh pengarangnya.Menulis 

cerpen memiliki daya imajinasi yang tinggi, semakin tinggi imajinasi yang 

dimiliki oleh pengarang semakin bagus cerita yang dihasilkan.Pengembangan 

keterampilan menulis cerpen melalui beberapa tahap, yaitu mengembangkan 

unsur-unsur cerpen untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Tahapan menulis 

cerpen, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

 

1) Tahap Menemukan dan Menuangkan Ide Tulisan 

Dalam menemukan ide penulis harus memiliki beberapa referensi dari 

berbagai hal, baik itu membaca, melihat, atau merasakan. Penulis harus memiliki 

pengetahuan tentang informasi yang luas agar memiliki banyak ide dalam menulis 

cerpen, pengetahuan itu dapat diperoleh dari membaca koran, majalah, buku. 

Selain itu harus ditopang oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar 

kehidupan penulis agar penulis lebih peka sehingga tulisan yang dihasilkan sesuai 

dengan kehidupan-kehidupan manusia sekarang.Menggali ide dari realita 

kehidupan dalam menulis bagi seorang penulis menjadi sarana untuk melatih 

kepekaan (Sayuti2009:21). 
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Menuangkan ide ke dalam bentuk paragraf diperlukan teknik 

penulisan.Sayuti (2009:25-26) mengemukakan tahap-tahap menulis. 

a) Tahap Pramenulis 

Tahap ini harus menggali ide, memilih ide, menyiapkan 

bahan tulisan. 

b) Tahap Menulis Draf 

Tahap menulis draf adalah tahap menulis ide-ide mereka ke 

dalam bentuk tulisan yang kasar sebelum dituliskan dalam bentuk 

yang sudah jadi. 

c) Tahap Merevisi 

Tahap merevisi adalah tahap memperbaiki ulang atau 

menambahkan ide-ide baru terhadap karya. 

d) Tahap Menyunting 

Pada tahap ini harus memperbaiki karangan pada aspek 

kebahasaan dan kesalahan mekanik yang lain. Kesalahan mekanik 

antara lain penulisan huruf, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, 

istilah, dan kosa kata. 

2) Mengembangkan alur cerita  

Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan 

sebab akibat (kualitas). Peristiwa itu saling berhubungan maka jika tidak ada 

peristiwa satu, peristiwa yang lain tidak akan terjadi (Sayuti 

2009:47).Pengembangan alur tidak semudah yang dibayangkan oleh orang pada 

umumnya, untuk mempermudah dalam mengembangkan alur ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan. 
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a) Konflik Harus Tergarap dengan Baik 

Konflik yang tidak tergarap dengan baik biasanya tampak 

pada pengembangan alur cerita yang tidak selesai atau terlalu 

singkat.Tidak selesai di sini berarti penulis memaparkan peristiwa-

peristiwa tetapi belum sampai pada klimaks, cerita sudah ditutup 

atau diakhiri.Kebanyakan penulis hanya memaparkan masalah-

masalah kemudian menjadikan masalah itu sebagai peristiwa-

peristiwa cerita tetapi tidak ada yang ditonjolkan menjadi konflik 

dan klimaks. 

b) Struktur Cerita Harus Proporsional 

Beberapa kemungkinan bentuk ketidakproporsionalan alur 

cerita di antaranya tampak dalam masalah panjang cerita dan 

pembukaan cerita. Penulis tidaklah berbelit-belit dalam menulis 

agar tidak semakinmempersempit ruang cerita. 

c) Akhir cerita (ending) tidak klise dan tidak mudah ditebak 

Akhir cerita hendaknya tidak mudah ditebak oleh pembaca, 

agar memperoleh hal itu penulis harus banyak berlatih sebab itu 

tidak mudah untuk dilakukan.Akhir cerita yang mudah ditebak 

berawal dari ide cerita yang monoton sehingga jalan cerita juga 

dapat dengan mudah ditebak oleh pembaca. 

3) Mengembangkan Tokoh Cerita 

Dilihat dari sifatnya tokoh dapat dibagi tokoh protagonis (baik) dan 

antagonis (buruk).Tokoh dilihat dari keterlibatanya dalam cerita terdapat tokoh 
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utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering mucul 

dalam cerita dan paling banyak berhubungan dengan tokoh lain.  

Sayuti (2009:58) memaparkan rambu-rambu pengembangan tokoh cerita. 

a) Penggambaran Tokoh Secara Hidup (tidak datar) 

Penggambaran tokoh tidak hanya digambarkan berdasarkan 

nama, bentuk fisik, dan pekerjaan dalam cerita. Tokoh dalam cerita 

harus mempunyai karakter yang jelas, 

b) Penggambaran Tokoh Bervariasi 

Penokohan secara langsung menjadikan cerita tampak 

datar, membosankan, dan menyebabkan karakter tokoh tidak kuat. 

Keberhasilan penulis memunculkan karakter yang kuat pada tokoh-

tokohnya akanmembuat tokoh-tokoh cerita tersebut menjadi hidup 

sehingga keterikatan pembaca dengan tokoh cerita dapat terjalin 

dengan baik, 

c) Tokoh yang Dimunculkan Harus Memiliki Sumbangan Bagi 

Pengembangan Cerita 

Penulis memunculkan banyak tokoh tetapi sebenarnya 

tokoh itu tidakmemiliki sumbangan bagi pengembangan cerita.Hal 

itu menyebabkan cerita menjadi kedodoran, jalan cerita dan 

panjang tulisannya pendek tetapi tokoh yang disajikan terlalu 

banyak. 
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4) Mengembangkan Latar Cerita 

Latar cerita merupakam unsur fiksi yang mengacu pada tempat, waktu, 

dan kondisi sosial cerita itu terjadi.Rambu-rambu pengembangan latar cerita 

(Sayuti 2009:71). 

Latar Tergarap dengan Baik 

Latar sering kali hanya disebutkan sebagai nama, misalnya di 

kampung, pada malam hari, atau pada keluarga miskin, tidak dimanfaatkan 

untuk membangun cerita. Selain itu, latar tidak digambarkan secara detail 

yang mengakibatkan penggambaran dalam cerita kurang mendalam. 

5) Diksi dan Bahasa dalam Fiksi 

Bahasa dalam fiksi lebih banyak mengandung makna konotatif.Namun, 

terdapat perbedaan antara puisi dan cerpen.Bahasa konotatif dalam puisi lebih 

banyak sedangkan dalam cerpen selain bahasa konotatif terdapat juga bahasa 

denotatif.Bahasa yang seperti itu menjadikan bahsa fiksi memiliki rasa sehingga 

memunculkan emosi pembaca. Diksi juga diperlukan dalam penulisan cerita agar 

tulisan menjadi lebih menarik. Pemilihan diksi yang tepat akan membantu 

pembaca masuk ke dalam cerita sehingga menikmati suasana secara langsung dan 

penghayatan lebih mudah dicapai. 

2.2.6 Teknik Melanjutkan Cerita  

Dalam penelitian ini teknik melanjutkan cerita yang dimaksud adalah 

melanjutkan atau melengkapi cerita yang belum lengkap dari cerita sebelumnya 

yang disediakan oleh pengajar dalam bentuk tulisan berdasarkan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang disajikan saat pembelajaran 

berlangsung. Dari teknik melanjutkan cerita, diperoleh kemampuan siswa dalam 
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melengkapi ide atau gagasan secara baik dalam sebuah tulisan atau cerita lanjutan 

(Suyatno 2004:84). 

Penerapan teknik melanjutkan cerita dalam pembelajaran menulis dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

(1) Sebelum melanjutkan cerita tersebut dalam bentuk tulisan, siswa harus 

memperhatikan dengan saksama cerita atau karangan sebelumnya, hal ini 

dimaksudkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam melanjutkan isi cerita, 

(2) dalam melanjutkan cerita, siswa harus melengkapi lanjutan cerita tersebut 

secara utuh. Maksudnya, cerita lanjutan atau karangan tersebut benar-

benar harus diselesaikan sampai akhir, 

(3) cerita lanjutan yang diselesaikan tersebut harus ada kaitannya dengan 

cerita atau karangan sebelumnya. Maksudnya, cerita atau tulisan tersebut 

harus benar-benar merupakan kelanjutan dari karangan sebelumnya, tidak 

menyimpang, dan merupakan suatu kesatuan rangkaian cerita yang utuh 

dari cerita sebelumnya, 

(4) menghadirkan tokoh baru yang dapat menjadi pemicu munculnya 

peristiwa baru. Tokoh baru ini juga dapat mendorong berkembang atau 

munculnya topik pembicaraan. Kekuatan tokoh baru tersebut tampak pada 

kemampuan berpikir yang lebih cerdas, lebih tepat, dan kemampuan 

mempengaruhi perasaan tokoh lain. Ia menjadi tokoh yang dominan 

dibandingkan tokoh-tokoh lain, 

(5) lukisan peristiwa atau kejadian yang menimpa atau dilakukan tokoh pada 

suatu waktu di suatu tempat bukan sekadar petunjuk kapan dan dimana 

cerita itu terjadi, melainkan pengarang juga boleh mengungkapkan tempat 
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pengambilan nilai-nilai yang ingin diungkapkan melalui lanjutan  

ceritanya tersebut.  

Teknik pembelajaran dikembangkan untuk membuat proses pembelajaran 

yang aktif, kreatif, dan produktif. Dengan teknik pembelajaran yang tepat 

diperoleh kemampuan siswa dalam melengkapi ide atau gagasan secara baik 

dalam sebuah tulisan melalui penambahan beberapa paragraf dan diharapkan 

siswa mampu berpikir, mengobservasi, serta menganalisis sesuai deengan 

kemampuan siswa sendiri. Siswa belajar bukan hanya mampu menghafal dan 

menirukan pendapat orang lain tetapi siswa diharapkan mampu berpendapat 

sendiri (Suyatno: 84-85). 

Dalam pembelajaran ini, untuk mempermudah siswa dalam bercerita 

khususnya dalam mengembangkan ide-ide pemikiran yang dituangkan melalui 

tulisan, penulis menggunakan teknik melanjutkan cerita. Teknik ini dirasa mudah 

untuk memancing ide-ide yang ada dalam pikiran siswa untuk dituangkan dalam 

suatu tulisan sehingga menjadi suatu karangan (Suyatno 2004: 84-85). Guru 

memberi siswa suatu pengantar berupa wacana awal kepada siswa sehingga siswa 

sudah mempunyai gambaran awal tentang wacana. Setelah itu, siswa melanjutkan 

dan mengembangkan cerita sesuai dengan ide-ide yang mereka miliki. Teknik ini 

hanya digunakan untuk mempermudah siswa dalam memperoleh gambaran suatu 

cerita, sedangkan tugas siswa yaitu mengembangkan cerita sesuai dengan 

kreativitas siswa. 

Teknik melanjutkan cerita dapat mempermudah siswa dalam menulis 

cerpen. Maksudnya cerita yang akan ditulis didasarkan pada media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang secara langsung ditunjukkan guru 
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sebagai teknik dan media dalam pembelajaran berlangsung sehingga siswa tidak 

merasa kesusahan dalam menuliskan cerpen, karena sudah ada cerita sebelumnya 

yang sudah dituliskan oleh guru. Selain itu,  juga dapat merangsang pikiran siswa 

untuk berpikir cepat. Maksudnya, dengan cerita yang sudah ada sebelumnya dan 

sekaligus media tayangan yang sudah disediakan secara langsung, mereka tidak 

perlu memerlukan waktu lama untuk memikirkan apa yang akan mereka tulis 

sehingga proses berpikirnya lebih cepat dibanding harus menulis sendiri dari 

awal.  

Kelebihan lain adalah teknik ini dapat memberi inspirasi atau gagasan 

yang nyata dari cerita yang sebelumnya. Dalam penerapannya, teknik melanjutkan 

cerita didukung dengan menghadapkan media tayangan kehidupan sosial orang-

oorang pinggiran dalam proses pembelajaran berlangsung sehingga ide dan 

gagasan  siswa akan lebih mudah dituangkan secara jelas, konkrit, dan lengkap. 

Menghadapkan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran akan 

lebih membantu siswa dalam meneemukan dan mengembangkan ide didalam 

bentuk cerita. 

Lebih lanjut, teknik ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga hati 

dan pikiran tergerak untuk menulis. Teknik melanjutkan cerita pada dasarnya 

adalah melengkapi gagasan atau cerita yang sudah ada sebelumnya. Jika 

diaplikasikan dalam penelitian ini, cerita yang akan ditampilkan adalah cerita 

yang terpenggal sehingga pemenggalan cerita tersebut akan membuat membuat 

penasaran bagaimana cerita selanjutnya. Keingintahuan tersebut akan 

menimbulkan pemikiran untuk menyelesaikan cerita selanjutnya dengan 

menuangkan ke dalam bentuk tulisan, dalam hal ini cerpen. Tanggapan setiap 
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orang berbeda dalam menangkap apaa yang mereka lihat, sehingga apa yang akan 

mereka tulis pasti sesuai dengan ekspresi dan kreasi masing-masing.  

2.2.7Tayangan Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran sebagai Media 

Pembelajaran 

 Tayangan Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran sebagai media 

pembelajaran terdiri atas (1) pengertian ,media pembelajaran. (2) fungsi media 

pembelajaran, (3) kriteria pemilihan media pembelajaran, (4) tayangan kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran sebagai media pembelajaran. Akan dijelaskan lebih 

rinci sebagai berikut: 

2.2.7.1 Pengertian Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berati 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Gerlach & Ely (dalam Arsyad 2014:3) 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

aminudmateri, 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 atau AECT) di Amerika, membatasi media sebagai 

bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau 
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informasi. Gagne (dalam Djamarah 2010:212) menyatakan bahwa media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 

untuk belajar. Sependapat dengan hal tersebut Briggs (dalam Djamarah 2010:212) 

berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan 

serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, film bingkai adalah 

contoh-contohnya.  

Di samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga 

dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran 

yang akan digunakan apabila media tersebut belum tersedia. Untuk itu guru harus 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran 

yang meliputi Hamalik (dalam Arsyad 2014:2): 

a. media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar, 

b. fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, 

c. seluk beluk prose belajar, 

d. hubungan antara teknik belajar dengan media pendidikan, 

e. nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran, 

f. pemilihan dan pengguanaan media pendidikan, 

g. berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan, 

h. media pendidikan dalam setiap mata pelajaran, 

i. usaha inovasi dalam media pendidikan. 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil simpulan bahwa media 

adalah alat bantu yang digunakan oleh pendidik untuk siswa dalam upaya 

menunjang proses pembelajaran secara efektif. 
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2.2.7.2 Fungsi Media Pembelajaran 

 Menurut Munadi (2013:36-39) fungsi utama media pembelajaran adalah 

sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai 

sumber belajar. Dalam kalimat “sumber belajar” ini tersirat makna keaktifan, 

yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung dan lain-lain. Fungsi media 

pembelajaran sebagai sumber belajar adalah fungsi utamanya di samping ada 

fungsi-fungsi lain yang akan dijelaskan pada penjelasan berikut. 

 Seperti telah disinggung di muka, bahwa media pembelajaran adalah 

“bahasanya guru”. Maka, untuk beberapa hal media pembelajaran dapat 

menggantikan fungsi guru-terutama- sebagai sumber belajar. Sumber belajar pada 

hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, 

orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan, yang mana hal itu dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Dengan demikian sumber belajar dapat dipahami sebagai 

segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan 

memungkinkan (memudahkan) terjadina proses belajar. 

 Media pembelajaran, menurut Kemp dan Dayton (dalam Munadi 2013:36-

39) 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 
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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 siswa memahami secara lebih mudah. 

2.2.7.3 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 

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 
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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. 

2.2.7.4 Tayangan Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran 

Tayangan Orang Pinggiran merupakan program semi dokumenter yang 

bercerita mengenai perjuangan orang pinggiran untuk bisa bertahan hidup 

meskipun kehidupan mereka terus tergerus oleh perkembangan zaman. Memenuhi 

berbagai kebutuhan hidup meskipun dengan keterbatasan dan ketertinggalan 

menjadi inspirasi tersendiri bagi penonton. Motivasi dan semangat mereka 

menjalani hidup dapat mengatasi berbagai halangan yang ada. 

Media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran ini diharapkan 

penulis agar menjadi media yang dapat membantu proses belajar mengajar siswa 

menjadi lebih mudah dalam menuangkan ide, gagasan serta imajinasi yang 

terdapat pada siswa dapat muncul secara cepat dengan adanya media tayangan 

tersebut. Maka dari itu penulis menjadikan media tayangan ini untuk membantu 

proses belajar mengajar siswa supaya fungsi media dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan dapat tercapai dengan baik.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan 

pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya.  

2.2.8 Penerapan Menulis Cerita Pendek Melalui Teknik Melanjutkan Cerita 

dengan Menggunakan Media Tayangan Kehidupan Sosial Orang-orang 

Pinggiran. 
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Menurut Puskur (dalam Majid 2013:24) pembelajaran adalah arahan untuk 

memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang 

diharapkan. Kegiatan pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk 

mengetahui, memahami, melakuakan sesuatu, hidup dalam kebersamaan dan 

mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran perlu: 1) 

berpusat pada peserta didik, 2) mengembangkan kreatifitas peserta didik, 3) 

menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, 4) bermuatan, nilai, 

estetika, logika, dan kinestetika, dan 5) menyediakan pengalaman belajar 

mengajar yang beragam. (Majid 2013:24). 

Pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita, 

akan memancing daya khayal imajinasi dan ide-ide yang ada dalam pikiran siswa 

untuk dituangkan dalam tulisan sehingga menjadi ssuatu cerita. Pengguanaan 

media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran dalam pembelajaran 

menulis cerpen merupakan alternatif pembelajaran yang menyenangkan karena 

siswa akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan yang 

diperoleh siswa tersebut bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, 

melainkan dari hasil mengamati sendiri gambaran kenyataan sepenuhnya sehingga 

memungkinkan tidak menimbulkan kesan yang salah terhadap cerita yang ditulis. 

Implementasi teknik melanjutkan cerita dalam pembelajaran menulis cerpen 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. sebelum melanjutkan cerita siswa harus membaca dengan seksama dan 

memahami cerita sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi 

kesalahan dalam melanjutkan alur ceritanya, 
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2. dalam melanjutkan cerita siswa harus melengkapi lanjutan cerita tersebut 

secara utuh. Maksudnya ceruta lanjutan tersebut benar-benar harus 

diselesaikan sampai pada endingnya, 

3. cerita lanjutan yang ditulis siswa harus ada kaitannya dengan cerita 

sebelumnya. Maksudnya, kelanjutan cerita tersebut harus benar-benar 

merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya, tidak menyimpang, dan 

merupakan satu kesatuan rangkaian cerita yang utuh dari cerita 

sebelumnya, 

4. menghadirkan tokoh baru yang dapat menjadi pemicu munculnya 

peristiwa baru. Tokoh baru ini juga dapat mendorong berkembang atau 

munculnya topik pembicaraan. Kekuatan tokoh baru tersebut tampak pada 

kemampuan berpikir yang lebih cerdas, lebih tepat, dan kemampuan 

mempengaruhi perasaan tokoh lain. Ia menjadi tokoh yang dominan 

dibandingkan tokoh-tokoh lain, 

5. lukisan peristiwa atau kejadian yang menimpa atau dilakukan tokoh pada 

suatu waktu di suatu tempat bukan sekadar petunjuk kapan dan dimana 

cerita itu terjadi, melainkan pengarang juga boleh mengungkapkan tempat 

pengambilan nilai-nilai yang ingin diungkapkan melalui lanjutan  

ceritanya tersebut.  

Teknik meneruskan cerita ini dapat mempermudah siswa dalam menulis 

cerpen. Maksudnya, cerita yang akan mereka tulis didasarkan pada cerita 

sebelumnya sehingga siswa tidak perlu memikirkan tema apa yang harus mereka 

tulis, konflik yang akan mereka angkat, alur bagaimana yang menarik, dan 
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sebagainya. Selain itu juga dapat membantu siswa berinspirasi dari cerita yang 

sudah ada pada paragraf awal.  

Teknik ini juga dapat merangsang untuk berpikir cepat. Maksudnya dengan 

cerita yang sudah dibaca sebelumnya dan sekaligus tokoh-tokoh yang sudah 

ada.Siswa tidak perlu berlama-lama untuk memikirkan apa yang akan mereka 

tulis sehingga proses berpikirnya lebih cepat dibanding harus menulis sendiri dari 

awal.  

Penyajian media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam menulis cerpen. Siswa diminta untuk 

membuat cerpen berdasarkan media yang telah disajikan saat proses 

pembelajaran. Dengan demikian, ide, dan gagasan siswa akan lebih mudah 

dituangkan secara jelas, konkret, dan lengkap. Dalam proses pembelajaran cerpen, 

alur cerita tulisan akan lebih terbimbing sehingga siswa akan mudah menuangkan 

ide.  

Media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran akan menuntut 

siswa berpikir aktif menuangkan apa yang siswa pikirkan dan rasakan. Media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiranndapat membantu siswa untuk 

mengalirkan secara bebas apa pun yang telah tersimpan di dalam pikiran dan 

perasaan siswa. Siswa bisa melihat realita atau kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran sebagai gambaran untuk menulis inspirasi dalam mengembangkan 

cerita secara runtut. 

Dalam hubungannya dengan proses menulis cerpen dengan menghadapkan 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran, siswa harus benar-benar 

menguasai dan memahami media tayangan yang dilihatnya. Setelah memahami 
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mengenai media tayangan yang dilihatnya, siswa diperintahkan untuk membuat 

ide gagasan. Ide gagasan yang telah dibuat dikembangkan menjadi cerpen dengan 

bahasa yang baik dan benar.  

Penggunaan teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran dalam menulis cerpen ini dapat 

dijadikan metode untuk mencapai salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia di Sekolah Menengah Atas. Teknik melanjutkan 

cerita merupakan sarana yang ampuh untuk memancing, mendorong atau 

memotivasi siswa dalam menulis cerpen. Menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran akan lebih membantu siswa dalam 

menemukan inspirasi dan mengembangkan ide cerita dalam bentuk cerpen.  

Penerapan teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran dalam proses pembelajaran menulis 

cerpen dapat digambarkan secara beriku, misalnya guru memberikan contoh 

media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Guru memberikan satu 

lembar foto copy cerita belum lengkap yang berisi satu paragraf cerita. Tugas 

siswa melengkapi cerita tersebut menjadi beberapa paragraf sehingga menjadi 

sebuah cerita yang sempurna dan lengkap, melalui inspirasi  media tayangan yang 

mereka lihat. Membangun pemahaman dari pengamatan siswa dan pengalaman 

yang pernah mereka lihat akan lebih mudah dari pada membangun pemahaman 

dari uraian lisan dari guru.  

Pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiranmempunyai 

pengertian bahwa dalam pembelajaran tersebut, langkah awal pembelajaran guru 
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memperlihatkan media tayangan berupa kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

dan siswa mengamatinya. Guru memberikan satu lembar kertas kepada masing-

masing siswa yang berisi sebuah cerita yang belum lengkap (rumpang). 

Selanjutnya siswa diperintahkan untuk melanjutkan cerita atau mengisi bagian-

bagian cerita yang belum lengkap berdasarkan inspirasi dari tayangan kehidupan 

sosial orang-orang pinggiranyang telah ditentukan oleh guru.  Saat proses 

pembelajaran berlangsung sehingga keterampilan siswa dalam hal menulis cerpen 

dapat meningkat.  

 

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 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 teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran, 

keterampilan menulis cerpen siswa dapat ditingkatkan secara maksimal. Secara 
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garis besar pembelajaran menulis cerpen berdasarkan teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

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 mengamati media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran atau pengalaman orang lain yang paling menarik untuk dijadikan tema 

dan kerangka dalam menulis cerpen, (4) siswa ditugaskan untuk menulis cerpen 

berdasarkan teknik melanjutkan cerita yang sudah disediakan oleh guru dengan 

bertemakan kisah perjalanan atau pengalaman orang lain menjadi sebuah cerita 

yang utuh, (5) guru membimbing siswa dalam menulis cerpen, dan membantu 

membangun ide-ide atau kerangka berpikir siswa dalam menulis cerpen 

berdasarkan teknik melanjutkan cerita dengan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran atau pengalaman orang lain tersebut, (6) guru menanyakan 

kesulitan siswa dalam menulis cerpen berdasarkan teknik melanjutkan cerita 

dengan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran atau pengalaman 

orang lain dan dibahas bersama-sama,(7) 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 pembelajaran menulis cerpen, (12) guru dan siswa merefleksi 

kegiatan pembelajaran menulis cerpen.  
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2.4 Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah pembelajaran menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran  dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

cerpen pada siswa kelas X -6 SMA Negeri 1 Jakenan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Desain Penelitian  

 Penelitian mengenai pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran merupakan penelitian tindakan kelas. Bentuk kajian yang 

sistematis reflektif dilakukan oleh pelaku tindakan (guru) dan dilakukan untuk 

memperbaiki kondisi pembelajaran adalah penelitian tindakan kelas (Subyantoro 

2009:8). 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki pembelajaran menulis dan 

meningkatkan kemampuan menulis cerpen siswa melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

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

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. tiap siklus terdiri atas empat langkah 

yaitu. 

1. Perencanaan adalah rencana rinci mengenai tindakan yang akan dilakukan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen. 

2. Tindakan adalah pembelajaran macam apa yang dilakukan peneliti sebagai 

upaya peningkatan keterampilan menulis cerpen. 

3. Observasi adalah proses pengambilan data atau kegiatan pengamatan 

(pengambilan data) untuk memotret sejauh mana efek tindakan telah 

mencapai sasaran. 
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4. Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis (Reflective) tentang 

perubahan yang terjadi pada siswa, guru, dan kelas. 

Keempat tahap dalam sebuah PTK, dapat digambarkan sebagai berikut 

(Subyantoro 2009:10) 

Gambar 3.1 Prosedur Pelaksanaan Siklus I dan Siklus II 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Tahapan Penelitian Siklus I 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap ini dimulai dengan refleksi awal. Kegiatan yang dilakukan berupa 

renungan atau pemikiran terhadap wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan. Kegiatan dilanjutkan dengan 

perencanaan pembelajaran yang dilakukan sebagai upaya memecahkan segala 

permasalahan yang dilakukan yang telah ditemukan pada refleksi awal dan segala 

hal yang perlu dilakukan akan lebih terarah dan sistematis. Langkah-langkah 

proses perencanaan ini antara lain: (1) menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang berisi langkah-langkah yang dilakukan guru disamping 

bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan siswa dalam rangka implementasi 

tindakan perbaikan yang telah direncanakan, (2) mempersiapkan fasilitas dan 

sarana pendukung yang diperlukan dikelas seperti model dan teknik pembelajaran, 

(3) mempersiapkan bahan materi ajar dan menganalisis data mengenai proses dan 

hasil tindakan kelas, (4) melakukan simulasi (bermain peran) pelaksanaan 

Perencanaan  Perencanaan  

Tindakan

Refleksi  

Refleksi  Tindakan

Observasi  Observasi  
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tindakan untuk menguji keterlaksanaan rancangan sehingga dapat menumbuhkan 

kepercayaan diri dalam pelaksanaan yang sebenarnya. 

3.1.1.2 Tindakan  

 Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti proses pembelajaran 

menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran pada siklus satu, sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun. Tindakan ini melalui tiga tahap persiapan, tahap 

pelaksaan dan tahap tindak lanjut.  

 Tahap persiapan yaitu tahap mengkondisikan siswa agar siap 

melaksanakan proses pembelajaran. Tahap persiapan ini berupa kegiatan guru 

menyapa siswa, menanyakan keadaan, memancing siswa menyampaikan 

hambatan yang dialami saat proses pembelajaran menulis cerpen. 

Tahap pelaksanaan yaitu tahap melakukan kegiatan pembelajaran menulis 

cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Tahap ini meliputi beberapa bagian, 

antara lain 1) Guru memberikan penjelasan materi tentang  pengertian dan unsur-

unsur cerita pendek, 2) Guru memberikan contoh cerpen, 3) Siswa menentukan 

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

4) Guru dan siswa bersama-sama membahas tema, tokoh dan penokohan, sudut 

pandang, latar, alur,  amanat dan gaya bahasa pada cerpen, 5) Siswa diminta untuk 

berkelompok menjadi 5 kelompok untuk mengamati tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran yang berjudul “Setetes Keringat untuk Mamak”, 6) Siswa 

diberi lembaran oleh guru yang berisi awalan cerita pendek yang nantinya akan 

dilanjutkan siswa secara individu, 7) Siswa diminta menulis langkah-langkah 
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kerangka cerita berdasarkan tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

yang berjudul “Setetes Keringat untuk Mamak” secara individu, 8) Guru 

memberikan petunjuk untuk melengkapi cerita berdasarkan cerita yang sudah 

ditulis di awalan oleh guru, 9) Siswa diminta mengembangkan cerpen dari alur 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang berjudul “Setetes Keringat 

untuk Mamak” untuk melanjutkan cerita yang sudah dituliskan oleh guru pada 

selembaran yang sudah dibagikan, 10) Guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk melanjutkan membuat cerpen secara utuh berdasarkan cerita yang sudah 

dibuat guru pada awalan cerita, 11) Siswa menulis cerpen dengan melanjutkan 

cerita berdasarkan  tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang 

berjudul “Setetes Keringat untuk Mamak”, 12) Siswa membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas, 13) Siswa lain memberikan penilaian, 14) Siswa 

mengumpulkan hasil karyanya. 

Kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Pada tahap penutup, peserta didik 

bersama guru menyimpulkan pembelajaran, mengidentifikasi hambatan-hambatan 

yang dialami siswa saat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen, dan 

pada saat mengembangkan cerita, dan merencanakan tindak lanjut pembelajaran 

untuk pertemuan selanjutny 

3.1.1.3 Observasi 

Pengamatan atau yang sering disebut observasi dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam pengamatan ini, akan diungkapkan segala 

peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran. Pengambilan data dilakukan 

melalui tes dan non tes. 

Dalam proses pengamatan ini data diperoleh melalui beberapa cara antara 

lain: (1) tes tertulis untuk mengetahui kemampuan menulis cerpen siswa selama 
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dua siklus, (2) observasi siswa untuk mengetahui semua perilaku atau aktivitas 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, (3) dokumentasi foto yang 

sangat penting sebagai laporan berupa gambaran aktivitas siswa selama penelitian. 

Hal ini memperkuat data yang lain yakni untuk memperjelas dan mendukung data 

lain. 

3.1.1.4 Refleksi  

Refleksi dalam PTK adalah upaya untuk mengkaji apa yang terjadi, apa 

yang telah dihasilkan atau  yang belum berhasil ditsuntaskan dengan tindakan 

perbaikan yang telah dilakukan. Hasil refleksi didua gunakan untuk menetapkan 

langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan PTK, dengan kata lain 

refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam 

mencapai tujuan.  

Penelitian dilakukan dengan dua siklus. Siklus I bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan menulis cerpen siswa yang ada pada teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran pada tahap awal tindakan penelitian. Siklus ini sekaligus digunakan 

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

peningkatan kemampuan menulis cerpen siswa yang ada pada teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran setelah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan proses 

belajar mengajar yang didasarkan pada tahapan siklus I.  

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis hasil tes, hasil 

observasi, hasil jurnal, dan hasil wawancara. Setelah dianalisis akan terlibat 
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permasalahan atau muncul pemikiran baru, sehingga perlu perencanaan ulang atau 

tindakan ulang untuk memperbaiki.  

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

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

pada proses pembelajaran siklus II terletak pada persiapan pembelajaran, 

pengkondisian suasana pembelajaran agar lebih tenang dan konsentrasi. Langkah-

langkah siklus II adalah perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi atau 

evaluasi.  

 

3.1.2.1 Perencanaan  

 Sebagai tindak lanjut dari siklus I, dalam siklus II ini, peneliti mencari 

kekurangan dan kelebihan perencanaan siklus I. Kelebihan yang ada pada siklus I 

dipertahankan pada siklus II, sedangkan kekurangannya diperbaiki. Peneliti 

menyiapkan rencana pembelajaran yang telah direvisi dan disempurnakan 

berdasarkan siklus I. Peneliti juga menyiapkan lembar observasi, lembar jurnal, 

lembar wawancara, dan dokumentasi foto. Setelah itu, peneliti berkoordinasi 

dengan dosen dan guru mata pelajaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan pada siklus II. 

3.1.2.2 Tindakan  

 Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti proses pembelajaran 

menulis cerpen yang ada pada yang ada pada teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran pada siklus 

II ini sesuai dengan tindakan perencanaan yang telah disusun 

 Tindakan yang dilakukan pada siklus II berbeda dengan tindakan yang 

dilakukan pada siklus I walaupun ada tindakan dalam siklus I yang tetap 
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dilakuakan pada siklus II. Ada beberapa perubahan antara lain sebelum siswa 

menulis cerpen, dijelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 

siklus I, kemudian siswa diberi arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaan 

kegiatan menulis cerpen pada siklus II menjadi lebih baik. Tindakan ini 

dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu: pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup.  

 Tahap pendahuluan, guru menanyakan keadaan siswa, mengkondisikan 

siswa, agar siap untuk mengikuti pembelajaran keterampilan menulis cerpen 

dengan menanyakan kembali materi yang telah diberikan pada pertemuan yang 

lalu. Guru meminta siswa agar lebih konsentrasi dalam kegiatan menulis cerpen. 

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. Guru menugasi siswa untuk 

membuat cerpen yang ada pada teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan 

media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Pada tahap pelaksanaan 

melalui langkah-langkah berikut:1) Guru memberikan penjelasan materi tentang  

pengertian dan unsur-unsur cerita pendek, 2) Guru memberikan contoh cerpen, 3) 

Siswa menentukan tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, alur,  

amanat dan gaya bahasa, secara individu 4) Guru dan siswa bersama-sama 

membahas tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, alur,  amanat dan 

gaya bahasa pada cerpen, 5) Siswa diminta untuk berkelompok menjadi 5 

kelompok untuk mengamati tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

yang berjudul “Salam Rindu untuk Bunda Tercinta”, 6) Siswa diberi lembaran 

oleh guru yang berisi awalan cerita pendek yang nantinya akan dilanjutkan siswa 
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secara individu, 7) Siswa diminta menulis langkah-langkah kerangka cerita 

berdasarkan tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang berjudul 

“Salam Rindu untuk Bunda Tercinta”, secara individu, 8) Guru memberikan 

petunjuk untuk melengkapi cerita berdasarkan cerita yang sudah ditulis di awalan 

oleh guru, 9) Siswa diminta mengembangkan cerpen dari alur tayangan kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran yang berjudul “Salam Rindu untuk Bunda Tercinta”, 

untuk melanjutkan cerita yang sudah dituliskan oleh guru pada selembaran yang 

sudah dibagikan, 10) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk melanjutkan 

membuat cerpen secara utuh berdasarkan cerita yang sudah dibuat guru pada 

awalan cerita, 11) Siswa menulis cerpen dengan melanjutkan cerita dan 

berdasarkan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang 

berjudul “Salam Rindu untuk Bunda Tercinta”, 12) Siswa membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas, 13) Siswa lain memberikan penilaian, 14) Siswa 

mengumpulkan hasil karyanya. 

Tahap penutup adalah tahap lanjutan dari tahap pelaksanaan yaitu, guru 

bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajarn yang telah berlangsung. 

Kemudian, siswa diminta mengisi lembar jurnal yang telah dipersiapkan oleh 

peneliti yang berisi mengenai tanggapan, kesan, dan saran terhadap pembelajaran 

hari itu.  

3.1.2.3 Observasi 

Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penerapan 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran selama pembelajaran menulis cerpen berlangsung. 

Pengambilan data dilakukan melalui tes dan non tes. Peneliti juga melakukan 
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pengalaman nontes pada siklus II tentang perubahan tindakan dan sikap siswa 

pada proses pembelajaran berlangsung dengan membuat catatan penting yang 

dapat digunakan sebagai data. Pengamatan dilakukan pada siswa yang 

kemampuan menulisnya tinggi pada siklus I, yaitu pengamatan melalui 

pengamatan langsung melalui jurnal siswa dan guru, melakukan wawancara 

langsung dengan siswa tersebut, dengan tujuan agar kelemahan atau hambatan 

yang terjadi pada siklus I tidak terjadi lagi pada siklus II . 

3.1.2.4 Refleksi  

Refleksi ini diperoleh dengan memperhatikan hasil tes tertulis dan hasil 

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

foto. Pada siklus II ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran untuk melihat peningkatan kemampuan 

menulis cerpen, serta untuk mengetahui perubahan perilaku siswa setelah 

mengikuti pembelajaran.  

 

3.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini yaitu keterampilan menulis cerpen siswa kelas X -6 

SMA Negeri 1 Jakenan. Sedangkan sumber datanya yaitu kelas X -6 SMA Negeri  

Jakenan. Dipilihnya kelas X -6 didasarkan pada pertimbangan hasil wawancara 

dengan Guru Bahasa Indonesia di sekolah tersebut.Dari hasil wawancara yang 

dilakukan diperoleh informasi bahwa siswa kelas X SMA Negeri  Jakenan 

mempunyai masalah hasil belajar yang rendah akibat kejenuhan siswa mengikuti 

pelajaran, dan keterbatasan pengembangan ide siswa dalam mengembangkan 
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suatu cerita menjadi sebuah cerpen . Alasan lain dipilihnya kelas X karena (1) 

kecenderungan siswa yang kurang aktif dan cenderung pasif dalam pembelajaran 

menuliscerpen, (2) siswa kurang memperhatikan aspek menulis cerpen yang ada 

pada unsur pembangun yaitu alur atau plot, tokoh penokohan, latar (setting), sudut 

pandang (point of fiew), gaya bahasa, tema, dan amanat, (3) kurangnya latihan 

yang diberikan guru dalam menulis cerpen, (4) kurang terampilnya siswa dalam 

menggali ide cerita, (5) sulitnya mengawali cerita yang biasanya siswa sering 

mengalami kebingungan untuk mengawali cerita yang bisa menggali berbagai 

cerita secara runtut. Cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

melakukan proses pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran.Yang ada pada kenyataan tersebut, maka penelitian dilakukan terhadap 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Jakenan berbentuk penelitian tindakan kelas dalam 

upaya meningkatkan hasil pembelajaran menulis cerpen. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini hanya dilakukan dalam dua siklus karena siswa sudah 

menunjukan peningkatannya dalam menulis cerpen pada pelaksanaan siklus II. 

 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel yang diungkap dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis 

cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 
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`3.3.1Variabel 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 Melalui Teknik Melanjutkan 

Cerita Dengan Menggunakan Media Tayangan Kehidupan Sosial 

Orang-orang Pinggiran  

Variabel Keterampilan Menulis Cerpen Melalui Teknik 

Melanjutkan Cerita Dengan Menggunakan Media Tayangan Kehidupan 

Sosial Orang-orang Pinggiran adalah keterampilan siswa menulis cerpen 

melalui teknik melanjutkan cerita dengan memanfaatkan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran untuk menentukan tema, dan alur.  

Untuk memudahkan siswa, peranan guru dalam pembelajaran ini 

menjadi sangat penting dan esensial, guna melaksanakan 

pembelajarandengan teknik melanjutkan cerita agar siswa dapat menulis 

cerpen dengan baik serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

ide cerita yang ada pada awalan cerita yang sudah dituliskan. 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 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. Pertama, guru mengarahkan siswa untuk 



 
 

 
 

83 

dapat menemukan ide cerita dan merumuskannya menjadi sebuah tema 

yang ada pada cerita yang sudah dibuat guru pada awalan pembuka cerita.  

Ide cerita dapat diperoleh dari media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran, dalam hal ini siswa dapat menentukan tema dari 

teknik melanjutkan cerita yang ada pada tayangan yang sudah dilihat 

tersebut. Kedua, membuat kerangka karangan, kerangka karangan 

berfungsi untuk menyusuri jalan cerita, sehingga tidak banyak yang 

menyimpang. Ketiga, setelah garis besar dibuat 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 menulis cerita pendek ini diperlukan keterampilan 

berpikir yang penuh konsentrasi, logika yang tajam, dan nalar yang kritis 

untuk berkreasi secara produktif menciptakan sebuah cerpen. Tema yang 

diambil sudah ada pada melanjutkan cerita. Maka seharusnya siswa tidak 

mengalami kesulitan dalam menetukan 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, guru memanfaatkan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran tersebut kepada siswa. Cara 
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menayangkan tayangan tersebut dengan berkeliling dan mengamati 

pekerjaan siswa satu per satu dan memberi pengarahan. 

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 

demikian menulis cerpen yang ada pada teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis cerpen pada 

umumnya dan dapat mengubah perilaku siswa kearah yang lebih baik 

dalam proses pembelajaran menulis cerpen.  

 

3.4 Instrumen Penelitian  

Dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan 

instrumen berupa tes dan nontes.  

3.4.1 Instrumen Tes  

Bentuk instrumen penelitian yang berupa tes dugunakan 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 atau plot, (2) tokoh dan penokohan, (3) latar 

(setting), (4) sudut pandang (point of fiew), (5) tema, (6) bahasa, dan (7) kepaduan 

antar unsur dalam cerpen. 

Tabel 1. Kriteria Tes Keterampilan Menulis Cerpen  

No Aspek 

Penilaian 

Kriteria Skor Kategori 
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1 Alur dan Plot 

 

Menggunakan lima bagian 

alur yaitu pengenalan situasi 

cerita, pengungkapan 

peristiwa, menuju pada 

adanya konflik, puncak 

konflik dan penyelesaian 

dalam membuat cerita 

16-20 Sangat 

Baik 

Menggunakan empat bagian 

alur yaitu pengenalan situasi 

cerita, menuju pada adanya 

konflik, puncak konflik, dan 

penyelesaian dalam 

membuat cerita  

11-15 Baik 

Menggunakan tiga bagian 

alur yaitu pengenalan situasi 

cerita, puncak konflik dan 

penyelesaian dalam 

membuat cerita  

6-10 Cukup 

Tidak menggunakan bagian 

alur dalam membuat cerita  

0-5 Kurang 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Kesesuaian isi 

dengan tema 

 

 

Dalam mendeskripsikan 

tema sesuai dengan isi cerita 

yang sudah ditulis di awalan 

cerita, penulisan 

16-20 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 
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kesinambungan antarcerita 

beruntut  

 

Dalam mendeskripsikan 

tema sesuai dengan isi cerita 

yang sudah ditulis di awalan 

cerita, penulisan 

kesinambungan antarcerita  

beruntut  

 

 

 

 

 

 

11-15 

 

 

 

Baik 

Dalam mendeskripsikan 

tema cukup sesuai dengan 

isi cerita yang sudah ditulis 

di awalan cerita, penulisan 

kesinambungan cerita cukup 

beruntut 

6-10 Cukup 

Dalam mendeskripsikan 

tema kurang sesuai dengan 

isi cerita yang sudah ditulis 

di awalan cerita, penulisan 

kesinambungan cerita tidak 

beruntut 

0-5 Kurang 

3 

 

 

Tokoh dan 

Penokohan 

 

Pemilihan tokoh sesuai 

dengan peranannya,  

pelukisan watak tokoh tajam 

16-20 Sangat 

Baik 
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dan nyata, pendeskripsian 

tokoh mampu membawa 

pembaca mengalami 

peristiwa cerita  

Pemilihan tokoh sesuai 

dengan peranannya, 

pelukisan watak tokoh tajam 

dan nyata, pendeskripsian 

tokoh cukup  membawa 

pembaca mengalami 

peristiwa cerita  

11-15 Baik 

Pemilihan tokoh cukup 

sesuai dengan peranannya, 

pelukisan watak tokoh 

cukup tajam dan nyata, 

pendeskripsian kurang  

membawa pembaca 

mengalami peristiwa cerita 

6-10 Cukup 

Pemilihan tokoh kurang 

sesuai dengan peranannya, 

pelukisan watak tokoh 

kurang tajam dan nyata, 

pendeskripsian tidak  

membawa pembaca 

0-5 Kurang 
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mengalami peristiwa cerita 

4 

 

 

Amanat  

 

 

Amanat yang disampaikan 

mengandung ajaran moral 

atau pesan didaktis, dan 

mampu menggugah hati 

pembaca untuk ikut 

merasakan kandungan isi 

yang tersurat di dalam cerita  

9-10 Sangat 

Baik 

Amanat yang disampaikan  

cukup mengandung ajaran 

moral atau pesan didaktis, 

dan cukup menggugah hati 

pembaca untuk ikut 

merasakan kandungan isi 

yang tersurat di dalam cerita  

6-8 Baik 

Amanat yang disampaikan 

kurang mengandung ajaran 

moral atau pesan didaktis, 

dan kurang menggugah hati 

pembaca untuk ikut 

merasakan kandungan isi 

yang tersurat di dalam cerita  

3-5 Cukup 

Amanat yang disampaikan 

tidak mengandung ajaran 

0-2 Kurang 
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moral atau pesan didaktis, 

dan tidak menggugah hati 

pembaca untuk ikut 

merasakan kandungan isi 

yang tersurat di dalam cerita   

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepat dalam memilih 

tempat yang mengukuhkan 

terjadinya peristiwa, tepat 

dalam memililih waktu yang 

sesuai dengan peristiwa, dan 

tepat dalam 

menggambarkan suasana 

yang mendukung cerita 

16-20 Sangat 

Baik 

Tepat dalam memilih 

tempat yang mengukuhkan 

terjadinya peristiwa, tepat 

dalam memililih waktu yang 

sesuai dengan peristiwa, dan 

tepat dalam 

menggambarkan suasana 

yang mendukung cerita 

11-15 Baik 

Cukup tepat dalam memilih 

tempat yang mengukuhkan 

terjadinya peristiwa, cukup 

6-10 Cukup 
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tepat dalam memililih waktu 

yang sesuai dengan 

peristiwa, dan tepat dalam 

menggambarkan suasana 

yang  mendukung cerita 

Kurang tepat dalam memilih 

tempat yang mengukuhkan 

terjadinya peristiwa, kurang 

tepat dalam memililih waktu 

yang sesuai dengan 

peristiwa, dan kurang tepat 

dalam menggambarkan 

suasana yang mendukung 

cerita 

0-5 Kurang 

6 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan 

Gaya Bahasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah sesuai dalam memilih 

bahasa yang mengandung 

unsur emotif dan bersifat 

konotatif, dan sesuai dalam 

memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan dalam cerita 

9-10 Sangat 

Baik 

Sudah sesuai dalam memilih 

bahasa yang mengandung 

unsur emotif dan bersifat 

6-8 Baik 
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konotatif, dan cukup sesuai 

dalam memilih ungkapan 

yang mewakili sesuatu yang 

diungkapkan dalam cerita 

 

Cukup sesuai dalam 

memilih bahasa yang 

mengandung unsur emotif 

dan bersifat konotatif, dan 

cukup sesuai dalam memilih 

ungkapan yang mewakili 

sesuatu yang diungkapkan 

dalam cerita 

3-5 Cukup 

Kurang sesuai dalam 

memilih bahasa yang 

mengandung unsur emotif 

dan bersifat konotatif, dan 

kurang sesuai dalam 

memilih ungkapan yang 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan dalam cerita 

0-5 Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor 100 Sangat 

Baik 
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Tabel 2 Kategori Penilaian Tes Keterampilan Menulis Cerpen 

No Kategori Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat baik  

Baik  

Cukup baik 

Kurang baik  

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49  

 

3.4.2 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 guru dan siswa, wawancara, dan 

dokumentasi foto.  

3.4.2.1 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 
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siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen, 2) keseriusan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru, 3)  siswa merespon positif dan tertarik terhadap 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media kehidupan sosial orang-

orang pinggiran, 4) siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

menulis cerpen, 5) siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerpen, 6) siswa 

berprtisipasi dalam melakukan refleksi mengenai pembelajaran menulis cerpen 

melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran. 

3.4.2.2 Pedoman Jurnal Guru dan Siswa  

Pedoman jurnal digunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi 

pada proses pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Jurnal dibuat oleh guru setiap akhir pembelajaran pada sebuah lembar kertas yang 

disiapkan.  

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dianggap 

penting selama pembelajaran berlangsung secara tertulis. Aspek pertanyaan yang 

digunakan dalam jurnal guru meliputi: 1) minat siswa dalam pembelajaran 

menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran, 2)  respon siswa terhadap penggunaan 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran, 3) keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran, 4) perilaku siswa selama proses 

pembelajaran menulis cerpen berlangsung dan kesan selama pembelajaran 
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menulis cerpen berlangsung, 5) pesan yang ingin disampaikan dalam 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

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

pada keseluruhan proses pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran. Adapun hal-hal yang diuraikan antara lain: 1) kesan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran, 2) 

kesulitan siswa dalam menerima penjelasan materi menulis cerpen yang diberikan 

oleh guru, 3) kesan siswa terhadap teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran, 4) 

perilaku dan sikap guru saat pembelajaran menulis cerpen (kesulitan siswa dalam 

menerima penjelasan materi cerpen yang diberikan oleh guru), 5) saran yang 

dapat kamu berikan untuk pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran.  

3.4.2.3 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 anda senang dengan pembelajaran menulis cerpen. 2) Bagaimana kesan 

anda terhadap pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 3) 

Apakah anda memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru pada 

saat pembelajaran berlangsung. 4) Apakah anda merasa kesulitan dalam 

melaksanakan program yang diberikan oleh guru. 5) Bagaimana kesan anda 

dengan penerapan teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang digunakan dalam 

menyampaikan pembelajaran menulis cerpen.  

3.4.2.4 Pedoman 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) proses awal pembelajaran, (2) 

siswa menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita, (3) siswa ditayangkan 

media, (4) siswa mendemonstrasikan hasil karyanya, (5) saat siswa diwawancarai 

tentang pembelajaran menulis cerpen yang telah dilakukan.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes 

dan non tes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui keterampilan menulis 

cerpen, sedangkan teknik nontes digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan 

media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Untuk memperoleh data 

tes ini dilakukan dengan cara siswa diminta menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Untuk memperoleh data nontes ini dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto dan video pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung. 

3.5.1 Teknik Tes  

  Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil karya. Tes 

hasil karya diberikan kepada siswa dalam pembelajaran menulis cerpen. Bentuk 

tes ini berupa hasil karya siswa dalam menulis cerpen, yaitu siswa diminta untuk 

menullis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Dalam penelitian ini tes 

diberikan pada siklus I dan siklus II.  

3.5.2 Teknik Nontes  

  Teknik nontes dilakukan bertujuan mengetahui keadaan yang terjadi 

selama proses pembelajaran. Data diperoleh dari hasil instrumen nontes yang 

berupa observasi siswa, wawancara, jurnal guru, jurnal siswa, dan dokumentasi 

foto. 
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3.5.2.1 Observasi  

  Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan observasi secara langsung 

untuk mengamati kegiatan menulis cerpen di kelas X SMA Negeri 1 Jakenan . 

Dalam kegiatan observasi, peneliti menggunakan pedoman observasi yang telah 

ditentukan aspek-aspek yang akan diamati. Pedoman observasi diisi oleh peneliti 

sesuai dengan aspek yang diamati dan dilaksanakan pada saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Siswa dibiarkan seperti biasanya ketika mengikuti 

pembelajaran, sehingga data yang diperoleh peneliti adalah keadaan yang 

sebenarnya di lapangan. 

 

3.5.2.2 Jurnal Guru dan Siswa  

  Jurnal adalah buku catatan yang dimiliki oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam penelitian ini digunakan jurnal guru dan jurnal siswa. Jurnal 

guru berisi uraian pendapat guru mengenai seluruh kejadian yang dianggap 

penting selama pembelajaran berlangsung dan dilakukan secara tertulis. 

Sedangkan jurnal siswa berisi pendapat siswa mengenai proses pembelajaran 

menulis cerpen yang telah berlangsung.  

3.5.2.3 Wawancara  

  Wawancara dilakukan dengan siswa yang mendapatkan nilai tinggi, 

sedang, dan rendah. Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa serta 

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Peneliti melakukan wawancarapada 

tiap siklus, dengan siswa yang berbeda. Untuk masing-masing siklus, siswa yang 

diwawancarai sebanyak tiga orang, yaitu satu orang yang memiliki nilai terbaik, 
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satu orang yang memiliki nilai sedang, dan satu orang yang memiliki nilai rendah. 

Wawancara dilakukan agar dapat mengetahui secara langsung dari siswa tentang 

proses pembelajaran yang telah berlangsumg. 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto  

 Dari foto-foto yang diambil dapat mempermudah peneliti untuk 

mendeskripsikan penelitiannya, khususnya yang berkaitan dengan tingkah laku 

siswa selama proses pembelajaran. Pengambilan foto dilakukan tanpa 

sepengatahuan siswa. Jadi, tidak perlu perubahan tingkah laku siswa saat 

pengambilan foto. 

 Foto-foto yang diambil berupa aktifitas-aktifitas siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran, yaitu (1) aktivitas siswa menerima penjelasan guru, (2) 

aktivitas siswa pada saat melihat video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, 

(3) aktivitas siswa pada saat berdiskusi dan saling bertukar ide untuk menulis 

sebuah cerita pendek, (4) aktivitas siswa pada saat menulis cerita pendek, (5) 

aktivitas siswa pada saat membacakan hasil karyan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

 Penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Berikut disajikan uraian tentang 

teknik kuantitatif dan kualitatif. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif  

 Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil tes menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-
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orang pinggiran pada siswa kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan. Hasil analisis 

kuantitatif data dihitung secara prosentase rumus berikut: 

   
  

 
      

Keterangan  

      : nilai dalam persentase 

NK   :nilai komulatif siswa  

R        : jumlah responden dalam satu kelas  

 Hasil penghitungan nilai siswa dari masing-masing tes ini kemudian 

dibandingkan, yaitu antara siklus I dan siklus II. Hasil ini akan memberikan 

gambaran mengenai prosentase peningkatan keterampilan menulis cerita pendek 

melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran dan tingkat keberhasilan peneliti. 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

 Teknik kualitatif ini diperoleh dari data nontes, yaitu data observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Langkah-langkah penganalisis data 

kualitatif yaitu: 1) menganalisis lembar observasi yang telah diisi saat 

pembelajaran dan mengklarifikasikannya dengan guru kelas dan teman peneliti 

yang membantu dalam penelitian, 2) menganalisis data wawancara dengan cara 

membaca kembali hasil wawancara dengan siswa yang telah tercatat, dan 3) 

menganalisis data jurnal dengan cara membaca seluruh jurnal siswa dan guru. 

Hasil analisis data nontes tersebut digunakan untuk mengetahui proses 

pembelajaran dan perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan 
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media tayangan kehidupan sosial orang pinggiran. Analisis data kualitatif 

dilakukan pada akhir pembelajaran siklus I dan II. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas dengan penerapan teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

pada pembelajaran menulis cerpen ini dilaksanakan pada siswa kelas X-6 SMA N 

1 Jakenan Kabupaten Pati. Penelitian ini terdiri atas dua siklus yaitu siklus I dan 

siklus II. 

Penelitian ini terdiri atas dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap 

siklus dihasilkan dari dua pertemuan yang terdiri atas dua jam pelajaran, yang 

setiap jam pelajarannya adalah 45 menit. Setiap siklus dari penelitian ini 

dilakukan dengan empat tahap antara lain yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi.Hasil penelitian yang berupa menulis 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. 

4.1.1Hasil Penelitian Siklus I 

 Siklus I dilaksanakan pada tanggal 6 dan 13 Mei 2015. Sebelum 

melaksanakan siklus I, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015 peneliti dan guru 

terlebih dahulu melakukan perencanaan pelaksanaan siklus I. Pada saat kegiatan 

perencanaan berlangsung, guru dan peneliti mendiskusikan skenario pembelajaran 

yang telah dibuat peneliti. Kegiatan ini dilakukan agar skenario pembelajaran 

siklus I dapat dikuasai guru dengan baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan peneliti  
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 Pada penelitian ini posisi peneliti sebagai peneliti pasif karena yang 

mengajar pada siklus I adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia, walaupun 

sebagai peneliti pasif, akan tetapi pada saat tertentu guru melakukan kolaborasi 

dengan peneliti. Seperti pada saat guru meminta bantuan peneliti untuk 

menjelaskan poin-poin kegiatan siswa pada saat pembelajaran ataupun pada saat 

peneliti meminta masukan kepada guru pada saat mengisi lembar observasi. 

 Selanjutnya, paparan hasil observasi sikap sosial siswa pada prasiklus. 

Berdasarkan hasil observasi sikap sosial siswa pada prasiklus, masih ditemui 

beberapa permasalahan. Permasalahan yang ditemui yaitu, masih banyak siswa 

yang kurang tertib mengikuti kegiatan pembelajaran, seperti berbicara sendiri 

dengan temannya ataupun mengganggu teman. Siswa juga kurang serius dan 

bersemangat dalam mengerjakan tugas, serta masih banyak siswa yang meniru 

pekerjaan teman saat mengerjakan tugas. Berdasarkan hal itu, maka guru harus 

memberikan tindakan kepada siswa agar sikap sosial siswa pada pembelajaran 

selanjutnya dapat terbentuk dengan baik. Salah satu tindakan yang dilakukan guru 

yaitu dengan cara memberikan arahan kepada siswa dan memberikan perlakuan 

dengan menerapkan teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media  

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran pada pembelajaran menulis 

cerita pendek siklus I. Tujuannya, supaya siswa lebih mudah dalam menulis cerita 

pendek, serta membuat siswa menjadi lebih aktif, bersemangat, dan senang saat 

mengikuti pembelajaran menulis ceerita pendek. 

 Hasil penelitian siklus I ini berupa hasil tes keterampilan menulis cerita 

pendek yang dilakukan oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial 
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orang-orang pinggiran dan hasil nontes yang terdiri atas hasil observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam menulis cerita pendek  melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Pelaksanaan pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran pada siklus I terdiri atas data tes dan data nontes. Data tes 

keterampilan menulis cerita pendek yang meliputi aspek alur dan plot, kesesuaian 

isi dengan tema, tokoh dan penokohan, amanat, latar, dan penggunaan gaya 

bahasa. Selanjutnya, data nontes dilakukan dengan observasi, wawancara dengan 

siswa, jurnal siswa dan guru. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I berjumlah 

43 siswa.  

 Hasil penelitian siklus I, pertama berupa pemaparan proses pembelajaran 

menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan 

media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang diperoleh dari hasil 

penilaian instrumen observasi proses pembelajaran. Kedua, pemaparan 

peningkatan keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Ketiga, pemaparan data nontes yang meliputi; (1) pemaparan hasil observasi 

perubahan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek, 

(2) pemaparan jurnal guru dan siswa; (3) pemaparan hasil wawancara dengan 

siswa; dan (4) pemaparan dokumentasi foto pada saat pembelajaran menulis cerita 

pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 
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kehidupan sosial orang-orang pinggiran berlangsung. Selanjutnya akan diuraikan 

hasil penelitian siklus I.  

4.1.1.1Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Cerita Pendek melalui 

Teknik Melanjutkan Cerita dengan Menggunakan Media Tayangan 

Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran Siklus I 

Proses pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran pada siklus I terdiri atas dua pertemuan. Kondisi kelas pada awal 

pertemuan pertama awalnya kurang kondusif, hal ini dikarenakan jam pelajaran 

kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan berlangsung pada jam ke 5-6 dan jam tersebut 

mendekati jam akhir pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan siswa  yang 

kurang semangat dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas 

karena mereka juga sudah dalam keadaan capek. Namun setelah ada sosok baru 

yang mengajar di kelas, mereka berusaha untuk meredam suasana kelas yang 

ricuh dan kelas pun dapat terkondisikan. Sebagian besar dari mereka beranggapan 

bahwa ada guru baru yang mengajar mereka. Peneliti pun memperkenalkan diri 

dan menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangan peneliti di kelas X-6 SMA 

Negeri1 Jakenan. Selang beberapa menit setelah peneliti memperkenalkan  

pembelajaran pertemuan pertama pun dimulai dengan kondisi kelas yang sudah 

tenang. 

Pada pertemuan pertama tahap yang pertama adalah pendahuluan, yaitu 

apersepsi yang diawali dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif 

(mengkondisikan siswa), apersepsi dilakukan terhadap siswa dengan menjelaskan 

tujuan pembelajaran serta menjelaskan manfaat pembelajaran yang akan diajarkan 
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yaitu menulis cerita pendek, dan memeriksa kehadiran siswa. Guru juga 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa mengenai materi yang akan dibahas. 

Motivasi yang diberikan guru kepada siswa secara komunikatif dan kreatif dengan 

memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan menulis cerita pendek 

merupakan suatu langkah awal untuk mengetahui kesiapan siswa dalam 

melakukan pembelajaran. Dalam hal ini masih banyak siswa yang belum siap 

dalam  mengikuti pembelajaran. Akan tetapi ketika guru memberikan beberapa 

pertanyaan dan beberapa siswa yang aktif menjawab pertanyaan tersebut secara 

bersamaan, siswa belum berani apabila menjawab secara individu. Siswa 

cenderung berani dan aktif secara bersama-sama. 

Tahap selanjutnya adalah tahap 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 yang berkitan dengan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Sebelum menulis cerita pendek siswa difasilitasi cerita pendek untuk dibahas 

unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek tersebut secara bersama-sama. 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 memerintahkan siswa untuk 

berkelompok, yang masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 orang anak 
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untuk melihat video kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Pada saat melihat 

video siswa sudah mulai terlihat antusias sekali, mereka tampak sangat 

memerhatikan videonya dengan kondisi yang tenang, walaupun masih banyak 

siswa yang terlihat seperti gaduh dalam pembelajaran. Siswa diminta menulis 

langkah-langkah kerangka cerita berdasarkan tema cerita yang ada dalam video 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran tersebut untuk dikembangkan menjadi 

sebuah cerpen nantinya.Siswa  diberi lembaran oleh guru yang berisi awalan 

cerita pendek yang nantinya akan dilanjutkan siswa secara individu, dan guru 

memberikan petunjuk untuk melengkapi cerita berdasarkan cerita yang sudah 

ditulis di awalan oleh guru,karena mereka masih terlihat kebingungan maksud 

dalam cerita yang telah dibuat pada awalan cerita. Apakah itu ceritanya ditulis 

persis dengan cerita di video ataukah membuat cerita sendiri tetapi temanya sama 

dengan yang ada di video. Guru menjelaskan lagi  untuk melanjutkan cerita siswa 

tidak harus menulis sama persis dengan cerita yang ada di video, tetapi mereka 

hanya menulis temanya saja yang dicontoh dalam melanjutkan cerita, jadi video 

hanya digunakan untuk gambaran dan contoh tema dalam berimajinasi ketika 

menulis sebuah cerpen, tidak melihat video untuk dibuat menjadi sebuah cerpen. 

Siswa diminta menulis dan  menuangkan ide kerangka cerita  berdasarkan cerita 

yang telah ditulis oleh guru di awalan cerita pada selembaran yang sudah 

dibagikan menjadi sebuah cerita pendek yang utuh dan runtut. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi ini, 

setelah proses menulis cerita pendek selesai beberapa siswa membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas, sambil teman-temannya juga ikut mengoreksi dan 

mengomentari bagaimana cerita pendek yang sudah dibacakan temannya tersebut 
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dan hasil pekerjaan siswa dikoreksi guru bersama siswa apakah sudah memenuhi 

kriteria penilaian atau belum. Kegiatan mengoreksi dilakukan dengan tujuan agar 

siswa dapat memperbaiki dan menyempurnakan hasil menulis cerita pendek 

mereka di pertemuan yang selanjutnya. 

Tahap yang terakhir yaitu tahap penutupsebelum guru menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dan memberikan penguatan materi 

berkaitan dengan menulis cerita pendek. Guru bertanya apakah siswa mengalami 

kesulitan dalam proses pembelajaran mengembangkan alur cerita,hal ini 

dilakukan guna mengukur sejauh mana pemahaman siswa dalam mengungkapkan 

materi yang telah diberikan kemudian siswa mengemukakan permasalahan yang 

dihadapi dalam mengembangkan alur cerita, setelah beberapa dari siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran. Guru menyampaikan pernyataan simpulan 

untuk menguatkan simpulan yang telah dikemukakan oleh siswa selanjutnya. 

Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dan yang 

terakhir guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan tugasnya.  

Pertemuan kedua pada siklus I dilaksanakan pada hari Rabu jam 07.00-

08.30 WIB di kelas X-6 SMA Negeri1 Jakenan Kabupaten Pati dengan jumlah 43 

siswa. Pada pertemuan kedua, siswa melakukan kegiatan menulis cerita pendek 

secara individu, kalau yang pertemuan pertama mereka masih dalam tahapan 

latihan, tetapi kalau yang pertemuan kedua ini mereka sudah dinilai temannya 

sendiri. 

Kegiatan 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-



 
 

 
 

108 

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. 

Tahap Eksplorasi guru membagikan lembaran tugas menulis cerita pendek pada 

pertemuan sebelumnya kepada siswa, jadi siswa sudah mengetahui hasil menulis 

cerita pendek pada pertemuan sebelumnya, setelah siswa mengetahui hasil 

pekerjaannya siswa diminta  berkelompok menjadi 5 kelompok untuk mengamati 

video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, yang berbeda dari pertemuan 

sebelumnya, jadi masing-masing pertemuan guru menyediakan video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran yang berbeda-beda. Saat mengamati video siswa 

juga membuat kerangka cerita untuk dijadikan sebagai inspirasi dalam menulis 

cerita pendek.  

Selanjutnya yaitu tahap elaborasi guru memberikan lembaran kepada 

siswa yang berisi awalan cerita yang nantinya akan dilanjutkan siswa secara 

individu berdasarkan tema cerita yang ada dalam video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Awalan cerita yang diberikan guru pada pertemuan kedua ini 

beda dengan awalan cerita yang sudah diberikan pada pertemuan pertama, kalau 

pertemuan pertama awalan ceritanya cenderung lebih banyak, jadi siswa hanya 

membutuhkan cerita yang sangat sedikit sekali untuk melengkapi sebuah cerita 

pendek yang sudah diberikan oleh guru, tetapi pada pertemuan kedua ini awalan 

cerita yang ditulis oleh guru lebih sedikit sehingga siswa harus benar-benar 
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berimajinasi dan membuat cerita yang berkesinambungan serta runtut. Pertemuan 

pertama mereka hanya sebagai latihan saja sambil mengoreksi kesalahan-

kesalahan dari siswa. Selanjutnya yaitu guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk membuat cerita pendek secara utuh dan runtut berdasarkan tema cerita yang 

ada dalam video kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang berjudul “Setetes 

Keringat untuk Mamak” secara individu. Siswa mulai menulis cerita pendek 

sesuai dengan tema cerita yang ada dalam video kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran yang berjudul “Setetes Keringat untuk Mamak” secara individu.  

Tahap yang selanjutnya adalah tahap konfirmasi yaitu pekerjaan masing-

masing siswa ditukarkan dengan teman sebangkunya, teman sebangkunya menilai 

hasil pekerjaan temannya sendiri. Beberapa pekerjaan siswa ada yang dibacakan 

di depan kelas untuk mengetahui perkembangan siswa dalam menulis cerita 

pendek. Setelah itu siswa mengumpulkan hasil karyanya.  

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. Siswa dan guru melakukan refleksi bersama setelah 

pelaksanaan pembelajaran sambil memberikan saran dan kesan terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan.  
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran 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. 

 

4.1.1.2Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Siklus I 

 Hasil tes siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran 

menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan 

media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Hasil tes pada siklus I 

secara klasikal merupakan penjumlahan skor dari enam aspek penilaian 

keterampilan menulis cerita pendek sebagai berikut: 

1) Alur dan Plot 

2) Kesesuaian isi dengan tema 

3) Tokoh dan Penokohan 

4) Amanat 

5) Latar 

6) Penggunaan Gaya Bahasa 

Hasil keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.  
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Tabel 4.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Siklus I 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase  Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

 

85-100 

 

70-84 

 

60-69 

 

50-59 

 

0-49 

 

 

37 

 

6 

 

 

2696 

 

395 

 

 

86% 

 

14% 

 

 

3091:43 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,88 JUMLAH   43 3091 100% 

  

Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerita 

pendek pada siswa kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan sudah ada peningkatan. Hal 

ini terlihat dari nilai rata-rata yang dicapai 43 siswa pada prasiklus hanya sebesar 

60,51 sedangkan pada siklus I mencapai 71,88. Nilai rata-rata yang diperoleh 

siswa sudah termasuk kategori baik, akan tetapi nilai tersebut belum mencapai 

KKM yang sudah ditetapkan yaitu 75, sehingga perlu untuk dilakukan siklus II 

agar hasil yang dicapai bisa memenuhi KKM yang diharapkan. 

Nilai tersebut dapat dirinci berdasarkan tiap-tiap kategori. Perolehan nilai 

85-100 dengan kategori sangat baik tidak ada sama sekali dari jumlah siswa 

sebesar 43. Siswa yang memperoleh nilai 70-84 dengan kategori baik ada 37 

siswa atau sebesar 86% dari jumlah siswa sebesar 43 orang. Siswa yang 

memperoleh nilai 60-69 dengan kategori cukup sebesar 6 siswa atau sebesar 14% 

dari jumlah siswa sebesar 43 orang, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori kurang dan sangat kurang. 
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Hasil tes tersebut belum menunjukkan hasil maksimal. Nilai rata-rata 

siswa hanya mencapai 71,88 dan belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

yaitu sebesar 75. Maka dari itu, perlu dilakukan tindakan siklus II sebagai 

perbaikan hasil tes menulis cerita pendek pada siklus I. Diharapkan setelah 

dilaksanakannya siklus II, kemampuan keterampilan menulis cerita pendek pada 

siswa kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan dapat meningkat dan mengubah sikap 

siswa ke arah yang lebih baik terutama terhadap pembelajaran menulis cerita 

pendek. Untuk lebih jelasnya persentase hasil siklus I secara keseluruhan dapat 

dilihat pada diagram berikut. 

 

Diagram 1. Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Siklus I 

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerita 

pendek siswa mencapai 71,88 dalam kategori baik, dapat dilihat dengan jelas 

persentase hasil tes menulis cerita pendek siklus I. Persentase tertinggi terletak 

pada kategori baik, sebesar 86%. Selanjutnya adalah kategori cukup, sebesar 14%, 

untuk kategori sangat baik dan kurang tidak dicapai oleh siswa atau 0%. 
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 Nilai siklus I ini diperoleh dari penjumlahan skor masing-masing aspek, 

yaitu aspek alur dan plot, kesesuaian isi dengan tema, tokoh dan penokohan, 

amanat, latar, penggunaan gaya bahasa. Hasil dari masing-masing aspek 

dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.1.2.1 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Alur dan Plot Siklus I 

 Penilaian aspek alur difokuskan pada merangkai peristiwa atau menjalin 

suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku. Hasil tes pada aspek alur dan plot 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Alur dan Plot  

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

9 

 

34 

145 

 

484 

21% 

 

79% 

629:43 = 

 

14,62 

JUMLAH   43 629 100% 

 

 Data tabel 4.2 menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerita pendek 

dalam aspek alur untuk kategori sangat baik dengan skor 16-20 dicapai 9 siswa 

atau 21%. Kategori baik dengan skor 11-15 dicapai 34 siswa atau 79%. Kategori 

cukup 6-10 dan kategoi kurang dengan skor 0-5 tidak ada siswa yang 

mendapatkan. Jadi rata-rata pada aspek alur dan plot dalam menulis cerita pendek 

14,62 dengan demikian sudah dapat dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam 

menentukan alur sudah baik. 
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4.1.1.2.2 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Kesesuaian Isi dengan 

Tema Siklus I 

Penilaian aspek kesesuaian isi dengan tema difokuskan pada 

kesinambungan antara cerita yang dibuat oleh penulis dengan tema yang sudah 

disediakan oleh guru. Hasil tes pada aspek kesesuaian isi dengan tema dapat 

dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Kesesuaian isi 

dengan tema  

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

7 

 

36 

113 

 

506 

16% 

 

84% 

619:43 = 

 

14,39 

JUMLAH   43 619 100% 

  

 Data tabel 4.3  menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerita pendek 

dalam aspek kesesuaian isi dengan tema untuk kategori sangat baik dengan skor 

16-20 dicapai 7 siswa atau 16%. Kategori baik dengan skor 11-15 dicapai 36 

siswa atau 84%. Kategori cukup 6-10 dan kategoi kurang dengan skor 0-5 tidak 

ada siswa yang mendapatkan. Jadi rata-rata pada aspek kesesuaian isi dengan 

tema dalam menulis cerita pendek 14,39 dengan demikian sudah dapat dikatakan 

bahwa keterampilan siswa dalam menentukan kesesuaian isi dengan tema sudah 

baik. 
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4.1.1.2.3 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Tokoh dan Penokohan 

Siklus I 

 Penilaian aspek tokoh dan penokohan difokuskan pada keterampilan 

menulis tokoh yang tepat. Hasil tes pada aspek tokoh dan penokohan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Tokoh dan 

Penokohan  

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

2 

 

40 

 

1 

 

32 

 

577 

 

10 

5 

 

93 

 

2 

619:43 = 

 

14,39 

 

JUMLAH   43 619 100 

 

 Data tabel 4.4 menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerita pendek 

dalam aspek tokoh dan penokohan untuk kategori sangat baik dengan skor 16-20 

dicapai 2 siswa atau 5%. Kategori baik dengan skor 11-15 dicapai 40 siswa atau 

93%. Kategori cukup 6-10 dicapai 1 siswa atau 2% dan kategoi kurang dengan 

skor 0-5 tidak ada siswa yang mendapatkan. Jadi rata-rata pada aspek tokoh dan 

penokohan dalam menulis cerita pendek 14,39 dengan demikian sudah dapat 

dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam menentukan tokoh dan penokohan 

sudah baik. 
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4.1.1.2.4 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Amanat Siklus I 

 Penilaian aspek amanat difokuskan pada pesan yang  ingin disampaiakan 

oleh siswa terhadap pembaca karyanya. Hasil tes pada aspek amanat dapat dilihat 

pada tabel berikut.  

 Tabel 4.5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Amanat 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

9-10 

 

6-8 

 

3-5 

 

0-2 

 

 

43 

 

 

308 

 

 

100 

 

 

308:43 = 

 

7,16 

JUMLAH   43 308 100 

 

 Data tabel 4.5 menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerita pendek 

dalam aspek amanat untuk kategori sangat baik dengan skor 9-10 dicapai 0 siswa 

atau 0%. Kategori baik dengan skor 6-8 dicapai 43 siswa atau 100%. Kategori 

cukup 3-5 dicapai 0 siswa atau 0% dan kategoi kurang dengan skor 0-2 tidak ada 

siswa yang mendapatkan. Jadi rata-rata pada aspek amanat dalam menulis cerita 

pendek 7,16 dengan demikian sudah dapat dikatakan bahwa keterampilan siswa 

dalam menentukan amanat sudah baik tetapi belum ada satupun siswa yang 

mendapatkan kategori sangat baik dalam aspek amanat ini. 

4.1.1.2.5 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Latar Siklus I 

 Penilaian aspek latar difokuskan pada kesesuaian menyusun latar dalam 

menulis cerita pendek, keterampilan siswa dalam menyesuaikan waktu, tempat, 

dan suasana dalam menceritakan kejadian atau peristiwa. Hasil tes pada aspek 

latar dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 4.6  Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Latar 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

1 

 

42 

16 

 

596 

2 

 

98 

612:43 = 

 

14,23 

JUMLAH   43 612 100 

 

 Data tabel 4.6 menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerita pendek 

dalam aspek latar untuk kategori sangat baik dengan skor 16-20 dicapai 1 siswa 

atau 2%. Kategori baik dengan skor 11-15 dicapai 42 siswa atau 98%. Kategori 

cukup 6-10 dicapai 0 siswa atau 0% dan kategoi kurang dengan skor 0-5 tidak ada 

siswa yang mendapatkan. Jadi rata-rata pada aspek latar dalam menulis cerita 

pendek 14,23 dengan demikian sudah dapat dikatakan bahwa keterampilan siswa 

dalam menentukan latar sudah baik.  

 

4.1.1.2.6 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Penggunaan Gaya Bahasa 

Siklus I 

 Penilaian aspek penggunaan gaya bahasa yang akan digunakan oleh 

penulis dan ditampilkan dalam cerita pendek. Hasil tes pada aspek penggunaan 

gaya bahasa dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 4.7 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Penggunaan 

Gaya Bahasa 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

9-10 

 

6-8 

 

3-5 

 

0-2 

 

 

42 

 

1 

 

 

300 

 

4 

 

 

98 

 

2 

 

 

304: 43 = 

 

7,06 

JUMLAH   43 304 100 

 

 Data tabel 4.7 menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerita pendek 

dalam aspek penggunaan gaya bahasa untuk kategori sangat baik dengan skor      

9-10 dicapai 0 siswa atau 0%. Kategori baik dengan skor 6-8 dicapai 42 siswa 

atau 98%. Kategori cukup 3-5 dicapai 1 siswa atau 2% dan kategoi kurang dengan 

skor 0-2 tidak ada siswa yang mendapatkan. Jadi rata-rata pada aspek penggunaan 

gaya bahasa dalam menulis cerita pendek 7,06 dengan demikian sudah dapat 

dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam menentukan penggunaan gaya bahasa 

sudah baik tetapi belum ada satupun siswa yang mendapatkan kategori sangat 

baik dalam aspek penggunaan gaya bahasa ini. 

4.1.1.2.7 Hasil Total Keseluruhan Tes Menulis Cerita Pendek Pada Siklus I 

 Penilaian secara keseluruhan tes menulis cerita pendek pada siklus I 

digunakan untuk mengetahui nilai siswa secara keseluruhan dari masing-masing 

aspek dan mengetahui nilai rata-rata siswa. Hasil tes menulis cerita pendek secara 

keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Total Keseluruhan Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek 
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NO No. 

Responden  

Aspek Penilaian 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 NA 

`1 R-1 15 14 15 8 15 7 74 

2 R-2 17 16 15 7 15 7 77 

3 R-3 13 14 15 6 15 7 70 

4 R-4 15 17 16 7 15 7 77 

5 R-5 15 14 15 8 15 8 75 

6 R-6 13 14 15 6 15 7 70 

7 R-7 13 12 14 6 15 6 66 

8 R-8 14 13 15 8 14 7 71 

9 R-9 16 14 15 7 14 7 73 

10 R-10 15 15 14 7 13 7 71 

11 R-11 16 15 14 8 15 8 76 

12 R-12 16 16 16 7 15 6 76 

13 R-13 15 14 13 7 12 8 69 

14 R-14 15 14 14 8 15 7 73 

15 R-15 15 15 14 7 13 7 71 

16 R-16 16 15 14 7 14 7 73 

17 R-17 15 16 12 8 14 6 71 

18 R-18 15 16 15 8 14 7 75 

19 R-19 16 15 14 7 14 7 73 

20 R-20 16 16 15 8 14 7 76 

21 R-21 13 14 13 8 15 6 69 

22 R-22 14 15 15 7 13 7 71 

23 R-23 15 14 15 6 13 7 70 

24 R-24 15 15 14 7 13 8 72 

25 R-25 15 15 15 6 16 8 75 

26 R-26 16 15 14 7 14 7 73 

27 R-27 14 13 15 7 15 8 72 

28 R-28 14 14 13 6 12 8 67 

29 R-29 16 15 14 7 14 7 73 

30 R-30 15 16 14 8 15 7 75 

31 R-31 13 14 15 6 15 7 70 

32 R-32 13 14 15 6 15 7 70 

33 R-33 15 14 15 7 13 7 71 

34 R-34 14 13 15 8 14 7 71 

35 R-35 15 14 15 8 15 8 75 
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36 R-36 14 13 15 8 14 7 71 

37 R-37 14 13 15 8 14 7 71 

38 R-38 15 14 15 8 15 8 75 

39 R-39 16 15 14 7 14 7 73 

40 R-40 15 15 14 8 15 8 75 

41 R-41 14 14 15 6 15 7 71 

42 R-42 12 13 10 7 14 4 60 

43 R-43 11 12 14 7 13 7 64 

JUMLAH 629 619 619 308 612 304 3091 

RATA-RATA 14,62 14,39 14,39 7,16 14,23 7,06 71,88 

 

Keterangan  

A1 = Aspek Alur dan Plot  

A2 = Aspek Kesesuaian Isi dengan Tema 

A3 = Aspek Tokoh dan Penokohan 

A4 = Aspek Amanat 

A5 = Aspek Latar 

A6 = Aspek Penggunaaan Gaya Bahasa  

NA = Nilai Akhir (Hasil jumlah dari semua aspek) 

 Data tabel 4.8 menunjukkan nilai rata-rata pada seluruh aspek dan nilai 

akhir hasil tes menulis cerita pendek pada siklus I. Aspek yang mendapat nilai 

rata-rata paling rendah adalah aspek latar dan penggunaan gya bahasa. Rata-rata 

siswa masih di bawah KKM yaitu 71,88. Siswa yang mendapatkan nilai di atas 

KKM hanya sejumlah 11 siswa atau 26% dari jumlah siswa.  

4.1.1.3 Hasil Nontes Siklus I  

 Hasil penelitian pada siklus I ini didapatkan dari hasil observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto sebagai bukti. Data dari hasil masing-

masing instrumen nontes ini dijelaskan pada uraian berikut. 
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4.1.1.3.1 Hasil Observasi Siklus I 

 Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa kelas kelas X-6 SMA N 1 Jakenan selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerita pendek yang paling berkesan melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Berikut ini Tabel hasil observasi siklus I. 

 

Tabel 4.9 Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus I 

No Aspek yang diamati Frekuensi Persentase 

(%) 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerita pendek 

32 73 % 

2 Keseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru 

29 67 % 

3 Siswa merespon positif dan tertarik 

terhadap teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media video 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

33 77% 

4 Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran menulis cerita 

pendek  

28 65% 

5 Siswa aktif mengerjakan tugas menulis 

cerita pendek 

30 70% 

6 Siswa berpartisipasi dalam melakukan 

refleksi mengenai pembelajaran menulis 

32 63% 
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cerita pendek  melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran. 

 

Selama pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

dengan menggunkan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

belum semua siswa dapat mengikuti dengan baik. Siswa masih terlihat bimbang 

untuk melanjutkan cerita yang diberikan oleh guru dan belum terbiasa memakai 

teknik pembelajaran yang sudah diajarkan ke siswa. Hal tersebut bisa dimaklumi 

karena teknik pembelajaran yang diajarkan merupakan suatu hal baru bagi siswa.  

Aspek pertama adalah kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis cerita pendek. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerita pendek dari 43 siswa dikategorikan baik karena 73% dari jumlah 43 siswa 

sudah siap mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinngiran dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru pada saat 

guru menyampaikan materi. Masih banyak siswa yang bercerita dengan teman 

sebangkunya, yang membikin suasana gaduh, dan membuat tertawa teman 

sekelasnya sehingga satu kelas ikut menjadi ramai, dari jumlah 43 siswa 26% dari 

mereka adalah seperti ciri-ciri yang sudah dijelaskan di atas.  

Aspek kedua adalah keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan 

guru, ketika guru menjelaskan mereka sudah terlihat antusias sekali, mereka 

cukup bisa untuk menyesuaikan pembelajaran yang telah dijelaskan oleh guru. 

Dari 43 jumlah siswa di kelas 67% dari jumlah mereka sudah bisa menanggapi 
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materi yang disampaikan dan cepat tanggap dalam menulis cerita pendek dengan 

teknik melanjutkan cerita tersebut.  

Aspek ketiga adalah siswa merespon positif dan tertarik terhadap teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Dalam aspek ketiga ini 77% dari jumlah siswa tertarik sekali dan 

terlihat serius dengan teknik melanjutkan cerita disertai video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran, 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 

cukup65% dari jumlah siswa sudah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

menulis cerita pendek, karena mereka sudah aktif untuk bertanya mengenai 

menulis cerita pendek yang baik dan bisa saling bersinambung antar paragraf itu 

bagaimana, 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 cukup karena 70% siswa aktif mengerjakan 

tugas menulis cerita pendek, sisa siswa yang lain ada yang masih tampak 

kebingungan dengan apa yang disampaikan oleh guru, ada yang berbicara dulu 

baru mengerjakan, dan ada juga yang masih melihat pekerjaan temannya untuk 

dicontek.  

Aspek keenam siswa berpartisipasi dalam melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran menulis cerita pendek  melalui teknik melanjutkan cerita dengan 



 
 

 
 

124 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Pada saat 

melakukan refleksi akhir pembelajaran 74% dari mereka berpartisipasi 

mengungkapkan kesulitan-kesulitan mereka dalam menulis cerita pendek, serta 

cukup aktif untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan selama 90 

menit yang lalu. 

4.1.1.3.2 Jurnal  

 Pedoman jurnal merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk memperoleh data kualitatif. Terdapat dua jurnal yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu jurnal guru dan jurnal siswa. Jurnal guru 

digunakan untuk mengetahui pendapat guru mengenai respon siswa terhadap 

pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran. Jurnal guru diisi oleh guru pada akhir pembelajaran. Jurnal siswa 

digunakan sebagai data untuk mengetahui respon siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Siswa dapat mengungkapkan  perasaan, kesulitan-

kesulitan yang dialami, memberikan sebuah tanggapan, kesan, maupun saran 

dalam proses pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran. Pengisian jurnal dilakukan oleh siswa setelah pembelajaran menulis 

cerita pendek selesai dan dikumpulkan sebagai bahan refleksi guru agar dapat 

mengoptimalkan pembelajaran berikutnya.  

Jurnal guru berisi tentang respon siswa terhadap pembelajaran menulis 

cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Selain itu, guru juga dapat 
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memberikan sebuah tanggapan, kesan, maupun saran agar pembelajaran menulis 

cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran dapat lebih optimal. Aspek yang 

digunakan dalam jurnal guru meliputi (1) minat siswa dalam pembelajaran 

menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (2) respon siswa terhadap 

penggunaan teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (3) keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (4) perilaku 

siswa selama proses pembelajaran menulis cerpen berlangsung dan kesan selama 

pembelajaran menulis cerpen berlangsung, (5) pesan yang ingin disampaikan 

dalam pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Berdasarkan jurnal guru kelas X-6 SMA Negeri1 Jakenanan diperoleh data 

bahwa siswa nampak senang dan suasana kelas cukup kondusif, hal tersebut 

ditandai dengan keantusiasan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Siswa telah memberikn respon yang positif terhadap pembelajaran menulis cerita 

pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran, karena dengan teknik tersebut dan 

ditambahkan dengan video kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang 

menceritakan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai cita-cita walaupun 

banyak rintangan dan mereka tetaplah berusaha dengan senang hati siswa tampak 
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lebih senang, banyak yang antusias dan bertanya serta memberikan respon dan 

berpendapat.  

Penggunaan teknik melanjutkan cerita dan video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran ini merupaakan alternatif pembangun antusias siswa terhadap 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Memang dalam pembelajaran menulis 

cerita pendek mereka memang kesulitan untuk mengawali cerita, hanya itu-itu 

saja yang sering ditulis oleh siswa, belum ada inspirasi dan pandangan lain untuk 

mengawali sebuah cerita yang menarik. Respon siswa terhadap teknik 

melanjutkan cerita sudah baik karena mereka dengan mudah bisa langsung 

berinspirasi tanpa membutuhkan waktu yang lama untuk menuliskan lanjutan 

ceritanya, mereka tampak senang apalagi dengan ditayangkannya video gambaran 

kehidupan orang-orang pinggiran sehingga dapat mengajari siswa untuk selalu 

hidup bersyukur dan mengetahui kerja keras seseorang untuk dapat mencukupi 

kebutuhan hidup, meskipun ada beberapa siswa yang terlihat antusias dalam 

proses pembelajaran.  

Selanjutnya adalah jurnal siswa yang diisi oleh siswa, digunakan untuk 

mengungkapkan data tentang respon siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

dan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menulis cerita pendek melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran. Pengisian jurnal dilakukan oleh siswa setelah 

pembelajaran menulis cerita pendek dilaksanakan. Aspek pertanyaan yang 

digunakan dalam jurnal pembelajaran menulis cerita pendek dilaksanakan. Aspek 

pertanyaan dalam jurnal siswa meliputi (1)  kesan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 
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menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (2) kesulitan 

siswa dalam menerima penjelasan materi menulis cerpen yang diberikan oleh 

guru, (3) kesan siswa terhadap teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan 

media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (4) perilaku dan sikap guru 

saat pembelajaran menulis cerpen (kesulitan siswa dalam menerima penjelasan 

materi cerpen yang diberikan oleh guru), (5) saran yang dapat kamu berikan untuk 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran.  

Respon siswa dalam pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran disampaikan dalam jurnal siswa. Siswa menjawab pertanyaan 

yang pertama, hampir sebagian besar menjawab dan siswa mengungkapkan 

senang, gembira, asyik, dan tidak membosankan karena ada media yang dapat 

menunjang untuk dijadikan sebuah inspirasi dalam menulis cerita. 

Pertanyaan kedua, siswa menyampaikan kesulitan siswa ketika siswa 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek. Sesuai pertanyaan 

tersebut, siswa mengungkapkan sulit dalam menentukan ide dan mengawali 

sebuah cerita yang indah, ada yang kesulitan untuk memadukan paragraf antar 

cerita, dan ada pula yang kesulitan untuk memilih judul atau tema yang menarik 

untuk dijadikan sebuah cerita yang indah.  

Pertanyaan ketiga berkaitan dengan kesan siswa mengenai teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Rata-rata siswa merespon positif mengenai teknik pembelajaran 
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melanjutkan cerita menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran yang digunakan dalam pembelajaran menulis cerita pendek  

Pertanyaan keempat berkaitan dengan kesulitan penjelasan dari guru 

mengenai pembelajaran menulis cerpen. Siswa mengungkapkan ketika 

pembelajaran menulis cerita pendek guru hanya menerangkan saja mengenai apa 

itu cerita pendek, unsur pembangun cerita pendek, lalu mereka disuruh langsung 

praktik menulis cerita pendek, tanpa adanya media atau apapun yang dapat 

menunjang untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menulis sebuah cerita 

pendek. Guru kebanyakan tidak memakai teknik pembelajaran yang dapat 

memancing inspirasi siswa ataupun sebuah media tetapi hanya menerangkan 

(ceramah) saja.  

Pertanyaan kelima berkaitan dengan saran yang ingin disampaikan siswa 

terhadap pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Sesuai dengan pertanyaan tersebut, terdapat bermacam-macam saran yang 

diberikan siswa. Terdapat siswa yang memberi saran bahwa teknik 

pembelajarannya sangat membantu menuangkan imajinasi, ada juga yang 

menuliskan medianya bisa mengajarkan kita untuk selalu hidup bersyukur, dan 

ada juga yang menuliskan kalau pembelajarannya lumayan menyenangkan karena 

tidak jenuh ada variasi dalam pembelajaran.  

Penelitian siklus I digunakan pedoman jurnal, juga digunakan pedoman 

wawancara untuk siswa dan untuk memperoleh data kualitatif dari pendapat siswa 

secara langsung. Wawancara dilaksanakan guna memperoleh data yaitu berisi 

pendapat siswa mengenai minat terhadap pembelajaran menulis cerita pendek, 
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pendapat dan perasaan siswa ketika pembelajaran menulis cerita pendek melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran. Pada setiap akhir pembelajaran menuliscerita pendek, 

siswa diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

disiapkan. Wawancara dilakukan padasiswa, yaitu siswa I yang mendapatkan nilai 

paling tinggi, siswa yang mendapatkan nilai sedang, dan 1 siswa yang 

memperoleh nilai paling rendah. Pemilihan siswa tersebut berdasarkan nilai tes 

pada setiap siklus dan hasil observasi yang dilakukan guru selama mengajar.  

4.1.1.3.3 Hasil Wawancara   

 Pada siklus I, sasaran wawancara ditunjukkan kepada tiga siswa yang 

terdiri atas siswa yang memperoleh nilai tertinggi, nilai sedang, dan nilai rendah. 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui: (1)apakah anda senang dengan 

pembelajaran menulis cerpen, (2) bagaimana kesan anda terhadap pembelajaran 

menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (3) apakah anda memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung, 

(4) apakah anda merasa kesulitan dalam melaksanakan program yang diberikan 

oleh guru, (5) bagaimana kesan anda dengan penerapan teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang 

digunakan dalam menyampaikan pembelajaran menulis cerpen, (6) apakah ada 

keuntungan dari pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (7) 

apakah setelah mengikuti pembelajaran melalui teknik melanjutkan cerita dengan 



 
 

 
 

130 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran anda sudah 

dapat menulis cerpen. 

 Berkaiatan pertanyaan pertama mengenai senang dalam pembelajaran 

menulis cerita pendek, hampir keseluruhan mereka menjawab senang tetapi ada 

banyak kesulitan dalam menuliskan cerita pendek. Pertanyaan kedua, siswa 

menjawab bervariasi. Siswa mengungkapkan bahwa gaya guru mengajar sangat 

menyenangkan, dan mendapatkan banyak pembelajaran arti kehidupan untuk 

selalu bersyukur. Ada pula yang berpendapat gaya guru mengajar sangat seru dan 

menyenangkan, asyik, menghibur. Selain itu ada pula yang berpendapat kalau 

cara mengajar guru humoris, galak namun secara keseluruhan menyenangkan.  

Pertanyaan ketiga yaitu mengenai apakah kalian memahami materi yang 

diajarkan oleh guru, rata-rata siswa menjawab memahami mengenai materi yang 

telah diajarkan oleh guru, karena dalam menyampaikan materi pembelajaran cara 

mengajar guru santai tetapi serius, jadi tidak sepenuhnya siswa diterangkan terus 

menerus tetapi ada sela-sela untuk bercanda. Pertanyaan keempat yaitu mengenai 

apakah anda kesulitan mengenai program yang dilaksanakan oleh guru. Siswa 

mengungkapkan tidak kesulitan karena guru menerapkan program tersebut sejak 

materi awal pembelajaran menulis cerita pendek. Jadi sudah dijelaskan secara 

rinci mengenai pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.  

Pertanyaan kelima yaitu mengenai kesan siswa setelah diterapkannya teknik 

melanjutkan cerita dan video kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Mereka 

berpendapat bahwa dengan diterapkannya teknik pembelajaran tersebut dan 

menggunakan media siswa merasa senang dengan cara guru mengajar seperti itu, 

karena tidak bosan dan ada variasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran 
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menjadi lebih menyenangkan. Apalagi dengan melihat video secara kelompok, 

sehingga bisa saling tukar informasi dengan teman-teman kelompok yang lain.  

 Selanjutnya untuk pertanyaan keenam dan ketujuh yaitu adakah 

keuntungan dalam teknik pembelajaran tersebut, mereka menjawab ada 

keuntungan. Keuntungan yang kami dapatkan dengan teknik melanjutkan cerita 

tersebut adalah bisa dengan mudah menggali ide-ide dengan adanya awalan cerita 

yang sudah disediakan oleh guru. Pertanyaan ketujuh mengenai apakah setelah 

dilakukan teknik pembelajaran tersebut sudah bisa untuk menulis cerita pendek, 

rata-rata siswa menjawab sudah bisa untuk menuliskan cerita pendek, karena 

sudah ada bantuan cerita di awalan paragraf. 

4.1.1.3.4 Hasil Dokumentasi Foto  

Dokumentasi foto merupakan bukti visual terhadap pembelajaran 

keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran pada siswa 

kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan. Pengambilan dokumentasi dilakukan selama 

kegiatan pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek siklus I berlangsung. 

Gambar yang diambil meliputi: (1) aktivitas siswa saat menerima penjelasan guru; 

(2) aktivitas siswa pada saat melihat video kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran, (3) aktivitas siswa pada saat berdiskusi dan saling bertukar ide untuk 

menulis sebuah cerita pendek, (4) aktivitas siswa pada saat menulis cerita pendek, 

(5) aktivitas siswa pada saat membacakan hasil karyanya. Berikut ini disajikan 

foto dokumentasi beserta penjelasannya pada saat pembelajaran menulis menulis 

cerita pendek siklus I. 
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Gambar 1. Aktivitas Siswa Menerima Penjelasan Guru Siklus I 

 Gambar 1 menunjukkan aktivitas siswa ketika menerima penjelasan guru. 

Pada gambar tersebut terlihat siswa serius menyimak penjelasan dari guru tentang 

materi pembelajaran menulis cerita pendek yang diajarkan. Selain itu kegiatan ini 

bertujuan untuk mengamati minat siswa terhadap pembelajaran yang mereka 

terima. Dari gmbar 1, terlihat siswa antusias dan bersungguh-sungguh dalam 

mengikuti pembelajaran. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa pada saat 

melihat video kehidupan sosial orang-orang pinggiran.  
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Gambar 2. Aktivitas Siswa pada saat Melihat Video Kehidupan Sosial 

Orang-orang Pinggiran Siklus I 

 Gambar 2 menunjukkan ketika siswa sedang melihat video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran, mereka melihatnya sudah mulai cukup tenang dan 

terlihat tertarik untuk melihat video tersebut, dalam melihat video tersebut mereka 

sambil membuat kerangka cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi 

sebuah cerita pendek. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa pada saat 

berdiskusi dan saling bertukar ide untuk menulis sebuah cerita pendek. 
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Gambar 3 Aktivitas Siswa pada saat Berdiskusi dan Saling Bertukar Ide 

untuk Menulis Sebuah Cerita Pendek 

 Gambar 3 menunjukkan, siswa sudah kondusif pada saat mengikuti diskusi 

kelompok. Keseriusan dan keaktifan siswa pun sudah terlihat saat mereka sedang 

berdiskusi kelompok, ketika siswa sedang berdiskusi bertukar fikiran mengenai 

ide-ide cerita yang akan dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek yang indah 

dan menarik siswa antusias untuk berdiskusi mengenai cerita yang akan 

ditulisnya. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa pada saat mengerjakan 

tugas individu. 
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Gambar 4. Aktivitas Siswa pada Saat Menulis Cerita Pendek Siklus I 

 Gambar 4. di atas menunjukkan kegiatan siswa menulis cerita pendek, 

mereka terlihat kondusif dan serius memikirkan ide yang akan dituliskan, dan 

banyak pula yang sudah antusias untuk menulis cerita. Selanjutnya adalah 

aktivitas siswa pada saat membacakan hasil karyanya. 

 

Gambar 5. Aktivitas Siswa Pada Saat Membacakan Hasil KaryanyaSiklus I 

 Gambar 5. menunjukkan siswa aktif membacakan hasil karyanya. Para 

siswa yang lain antusias mendengarkan cerita pendek hasil karya temannya yang 
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dibacakan di depan kelas untuk dijadikan sebagai perbaikan dalam menulis cerita 

pendek selanjutnya. 

4.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I, dilakukan refleksi dengan 

tujuan mengetahui hasil atau pengaruhnya pelaksanaan tindakan. Refleksi 

dilaksanakan berdasarkan hasil tes, observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi. Berdasarkan hasil refleksi ini, dilakukan perbaikan terhadap rencana 

siklus II.  

Selama proses pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media  tayangan  kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran pada siklus I, prestasi yang dicapai siswa kelas X-6 SMA 

N 1 Jakenan dalam menulis cerita pendek pada umumnya masih kurang. 

Ketuntasan yang diperoleh belum sesuai KKM sebesar 75. Persentase ketuntasan 

yang diperoleh siswa kelas  X-6 SMA N 1 Jakenan saat menulis cerita pendek 

pada siklus I hanya mencapai 26%  dari keseluruhan jumlah siswa, meskipun 

dalam menulis cerita pendek pada peraspek masing-masing memperoleh kriteria 

penilaian yang baik tetapi nilai yang mereka capai masih banyak yang belum bisa 

mencapai atau melebihi batas ketuntasan, padahal standar yang telah ditetapkan 

yaitu sebesar 80% dari jumlah keseluruhan siswa. Dengan demikian berarti hasil 

nilai siswa kelas X-6 SMA N 1 Jakenan dalam menulis cerita pendek melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunkan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran pada siklus I masih belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Selain itu, masih ada siswa yang berperilaku negatif, misalnya siswa yang 

berbicara dengan teman sebangkunya, melamun, dan mengeluh saat diberi tugas. 
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Perilaku negatif yang ditunjukkan ini mengakibatkan pembelajaran menulis cerita 

pendek ini kurang maksimal 

Setelah proses tersebut terlaksana, maka proses pembelajaran dapat 

dievaluasi dan direfleksi. Pada pembelajaran siklus I masih terdapat beberapa  

kekurangan. Kekurangan yang terdapat pada pembelajaran siklus I dianalisis dan 

dievaluasi untuk ditemukan beberapa solusi  dan perbaikan. Kekurangan pada 

siklus I yang menjadi penyebab kurang maksimalnya hasil pada siklus I 

diantaranya adalah (1) siswa masih kurang memahami langkah-langkah teknik 

yang dipakai oleh guru dalam pembelajaran menulis cerpen, (2) siswa masih 

rendah dalam memahami materi cerita pendek pada bagian unsur intrinsik cerita 

pendek terutama pada tokoh dan penokohan, dan latar, (3) video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran yang dipakai guru kurang menggali siswa dalam  mencari 

ide, (4) pembelajaran kurang membangun keaktifan siswa. Guru menerangkan 

dan siswa tinggal menulis materi apa yang disampaikan dan ditulis oleh guru di 

papan tulis, jadi keaktifan siswa belum begitu tampak dalam pembelajaran 

tersebut. 

Berdasarkan hasil jurnal siswa maupun guru, sebagian besar siswa sudah 

tertarik dan senang mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan saat 

mengikuti pembelajaran. Sebagian besar kesulitan yang dialami siswa yaitu, 

kesulitan dalam mengaitkan kalimat sebelumnya untuk menjadi cerita yang runtut, 

namun secara keseluruhan, siswa sudah mengikuti seluruh rangkaian 

pembelajaran dengan baik. Adapun perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan 
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untuk mengupayakan proses pembelajaran menulis cerita pendek lebih terarah dan 

maksimal. 

Beberapa perbaikan yang dapat diupayakan pada proses pembelajaran 

menulis cerita pendek, yaitu (1) guru mempersiapkan rencana kegiatan 

pembelajaran yang lebih matang, mulai rencana pembelajaran sampai cara 

menyampaikan materi guru di dalam kelas dengan menggunakan media power 

point dan menjelaskan lebih rinci mengenai teknik melanjutkan cerita yang 

dipakai guru dalam pembelajaran menulis cerpen. Tujuannya supaya perhatian 

siswa lebih terpusat pada penyampaian materi dan bisa lebih fokus pada 

pembelajaran; (2) guru memberikan pendalaman materi mengenai unsur intrinsik 

cerita pendek terutama pada aspek tokoh dan penokohan serta latar cerita dalam 

cerita pendek; (3) guru lebih memaksimalkan video  kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran sehingga dapat membantu siswa dalam menggali atau mencari  ide 

cerita; (4) guru membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga siswa 

bisa merespon pembelajaran secara cepat dan keaktifan siswa bisa lebih 

terbangun, misalnya memberikan pertanyaan yang kaitannya dengan pendapat 

dari siswa atau guru menunjuk salah satu siswa untuk menyampaikan materi yang 

telah disampaikan di depan kelas. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi siswa dalam menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran pada siklus berikutnya. Selain itu, berusaha mencegah segala 

aktivitas siswa yang dianggap dapat mengganggu pembelajaran. Aktivitas siswa 

tersebut misalnya suka mondar-mandir ke sana kemari, suka bicara sendiri bahkan 
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mengajak temannya untuk mendengarkan ceritanya. Aktivitas-aktivitas tersebut 

sangat merugikan diri sendiri bahkan teman lain. 

Pemberian penguatan kepada siswa juga dilakukan agar siswa lebih 

termotivasi untuk fokus pada pembelajaran. Keadaan siswa terfokus pada 

pembelajaran akan menjadikan kelas lebih kondusif sehingga pembelajaran 

menulis cerita pendek yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Selain 

penguatan, guru juga memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapat nilai 

tertinggi di kelas. Penghargaan ini bertujuan agar siswa lebih bersemangat untuk 

menulis cerita pendek karena ingin mendapatkan penghargaan yang disediakan 

oleh guru. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkn nilai yang sangat 

maksimal dalam pembelajaran menulis cerita pendek. 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

 Siklus II dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Mei 2015. Sama seperti 

siklus I, sebelum dilaksanakan siklus II peneliti dan guru melakukan perencanaan 

terlebih dahulu dengan cara mendiskusikan skenario pembelajaran terletak pada 

pengulangan materi ajar kepada siswa. Saat memberikan materi ajar pada siklus II 

guru tetap mengulang materi yang diberikan pada siklus I, tetapi lebih 

diintensifkan pada penjelasan materi ajar yang berkaitan dengan unsur 

pembangun cerita pendek. selain itu, guru juga memberikan motivasi kepada 

siswa agar lebih semangat dan serius mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran siklus II dilaksanakan dengan rencana dan persiapan yang 

lebih matang daripada siklus I. Tindakan siklus II dapat mengatasi masalah-

masalah yang ada dalam pembelajaran siklus I. Hal ini dibuktikan dengan 

terdapatnya banyak siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik. 
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Selain meningkatnya hasil tes menulis cerita pendek siswa, diikuti juga dengan 

perubahan perilaku siswa yang lebih aktif dan serius dalam mengikuti 

pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran. Hasil selengkapnya mengenai proses pembelajaran, data tes, dan data 

nontes pada siklus II diuraikan secara rinci berikut ini. 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Cerita Pendek Melalui Teknik 

Melanjutkan Cerita dengan Menggunakan Media Tayangan 

Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran Siklus II 

 Proses pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran pada siklus II dilakukan dua kali pertemuan. Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan pada siklus II hampir sama dengan siklus I, yaitu guru terlebih 

dahulu mengondisikan siswa untuk siap dalam mengikuti pembelajaran dengan 

menyapa dan berdoa. Guru menanyakan keadaan siswa dan menyampaikan tujuan 

dan manfaat yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut. 

Guru mengawali tindakan dengan melakukan tanya-jawab dengan siswa tentang 

kesulitan yang dialami siswa pada siklus I. Dalam sesi tanya-jawab ini sebagian 

besar siswa kesulitan untuk menentukan sebuah alur dalam membuat cerita 

pendek, sehingga guru perlu melakukan penjelasan lebih intensif pada materi-

materi tersebut dan memberikan motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran ini. 

Tahap selanjutnya adalah tahap inti, yang terdiri atas beberapa tahap. 

Tahap eksplorasi berisi mengulas kembali materi tentang cerita pendek tentang 
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pengertian dan unsur-unsur cerita pendek. Guru memberikan contoh cerita 

pendek, setiap siswa diberi pertanyaan yang berhubungan dengan analisis unsur 

cerita pendek seperti tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, alur,  

amanat dan gaya bahasa, dan makna cerita pendek. Masing-masing siswa diberi 

pertanyaan mengenai cerita pendek untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa mengenai materi cerita pendek yang sudah diberikan Guru. Guru dan siswa 

bersama-sama membahas pertanyaan mengenai analisis unsur intrinsik yang 

meliputi tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, alur,  amanat dan gaya 

bahasa, dan makna cerita pendek. Siswa harus lebih aktif dalam menjawab setiap 

pertanyaan. 

Selanjutnya adalah tahap elaborasi, yaitu Siswa diminta untuk 

berkelompok menjadi 5 kelompok untuk mengamati video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran yang berjudul “Kisah Pilu Bocah Yatim Piatu”, selanjutnya 

siswa diminta menulis langkah-langkah kerangka cerita berdasarkan tema cerita 

yang ada dalam video kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang berjudul 

“Kisah Pilu Bocah Yatim Piatu”, setelah siswa menuliskan kerangka cerita 

pendek siswa diberi lembaran oleh guru yang berisi awalan cerita pendek yang 

nantinya akan dilanjutkan siswa secara secara berkelompok dengan teman 

sebangkunya, diharapkan bisa saling bertukar ide  untuk menuliska sebuah cerita 

pendek. Guru memberikan petunjuk untuk melengkapi cerita berdasarkan cerita 

yang sudah ditulis di awalan oleh guru. Siswa diminta menuangkan ide kerangka 

cerita berdasarkan cerita yang telah ditulis oleh guru di awalan cerita pada 

selembaran yang sudah dibagikan menjadi sebuah cerita pendek yang utuh dan 

runtut secara berkelompok dengan teman sebangkunya. 
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Tahap selanjutnya yaitu tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi ini, 

setelah proses menulis cerita pendek selesai beberapa siswa membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas dan siswa lain memperhatikan untuk perbaikan 

dalam menulis cerita pendek selanjutnya. Hasil pekerjaan siswa dikoreksi guru 

bersama siswa apakah sudah memenuhi kriteia penilaian atau belum. 

Tahap yang terakir yaitu tahap penutup sebelum Guru menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dan memberikan memberikan 

penguatan materi berkaitan dengan menulis cerita pendek, Guru bertanya apakah 

siswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran mengembangkan alur 

cerita. Siswa mengemukakan permasalahan yang dihadapi dalam 

mengembangkan alur cerita. Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan. Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan tugasnya.  

Pertemuan kedua pada siklus II dilaksanakan pada hari Kamis jam 07.00-

08.30 WIB di kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan Kabupaten Pati dengan jumlah 43 

siswa. Pada pertemuan kedua, Guru mengkondisikan siswa dengan melakukan  

apersepsi setelah itu guru membahas materi pembelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. Siswa sudah aktif dalam menjawab pertayaan dari guru. 

Tahap berikutnya yaitu tahap inti, tahap inti yang terdiri atas tiga tahap. 

Tahap eksplorasi guru membagikan lembaran pekerjaan tugas menulis cerita 

pendek pada pertemuan sebelumnya kepada siswa. Guru menyebutkan 

kekurangan dan kelemahan siswa dalam menuliskan cerita pendek. Siswa diminta 

berkelompok kembali menjadi 5 kelompok untuk mengamati video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran yang berbeda dari pertemuan sebelumnya yang akan 

dijadikan inspirasi dalam menuliskan sebuah cerita pendek.  
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Selanjutnya yaitu tahap elaborasi, guru memberikan lembaran kepada 

siswa yang berisi awalan cerita yang nantinya akan dilanjutkan siswa secara 

individu berdasarkan tema cerita yang ada dalam video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat cerita 

pendek secara utuh dan runtut berdasarkan tema cerita yang yang ada dalam video 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang berjudul ”Doa untuk Bunda 

Tercinta” secara individu. Tahap yang selanjutnya adalah tahap konfirmasi yaitu 

pekerjaan masing-masing siswa ditukarkan dengan teman sebangkunya. Teman 

sebangkunya menilai hasil pekerjaan temannya. Siswa mengumpulkan hasil 

karyanya. 

Pada tahap penutup guru memberikan apresiasi terhadap pekerjaan siswa. 

Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Guru 

bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Siswa 

memberikan saran dan kesan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Proses pembelajaran pada siklus II ini menunjukkan adanya kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Siswa terlihat lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Siswa juga lebih aktif dalam pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Hal ini terlihat pada saat guru bertanya jawab pada siswa dan 

meminta siswa untuk maju ke depan kelas, banyak siswa yang menawarkan diri 

untuk maju ke depan kelas membacakan hasil pekerjaannya. Suasana kelas yang 

sangat kondusif sangat membantu siswa dalam menerima penjelasan dari guru. 
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4.1.2.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Siklus II 

Hasil siklus II adalah hasil tes keterampilan menulis cerita pendek melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus I. Hasil 

tes pada siklus II secara klasikal merupakan penjumlahan skor dari enam aspek 

penilaian keterampilan menulis cerita pendek, sebagai berikut. 

1) Alur dan Plot 

2) Kesesuaian isi dengan tema 

3) Tokoh dan Penokohan 

4) Amanat 

5) Latar 

6) Penggunaan Gaya Bahasa 

Hasil keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.  

Tabel 4.10 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Siklus II 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase  Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

 

85-100 

 

70-84 

 

60-69 

 

50-59 

 

0-49 

13 

 

30 

 

 

1122 

 

2469 

30,23 

 

69,77 

 

3591:43 = 

83,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUMLAH   43 3591 100 
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 Data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai keterampilan menulis 

cerita pendek pada siswa kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan sudah baik. Hal ini 

terlihat dari nilai rata-rata yang dicapai 43 siswa sebesar 83,51. Berdasarkan nilai 

rata-rata tersebut dapat diperoleh siswa sudah mencapai KKM yang sudah 

ditetapkan yaitu 75, sehingga penelitian ini dicukupkan pada siklus II. 

Nilai tersebut dapat dirinci berdasarkan tiap-tiap kategori. Pada kategori 

sangat baik, terdapat 13 siswa atau sebesar 30,23%, sedangkan kategori baik 

dicapai 30 siswa atau sebesar 69,77%. Kategori cukup dengan rentang 60-69 tidak 

ada siswa yang mendapatkan rentang nilai tersebut. Kategori kurang dan sangat 

kurang, sudah tidak ada siswa yang mendapatkan kategori tersebut. Selain itu data 

juga menjelaskan bahwa jumlah siswa yang sudah memenuhi standar ketuntasan 

sudah mencapai 43 siswa dengan rincian tiga belas siswa berkategori sangat baik 

dan 30 siswa berkategori baik sehingga diperoleh persentase ketuntasan 100%. 

hasil tes tersebut sudah menunjukkan hasil maksimal. karena nilai rata-rata dan 

persentase siswa sudah memenuhi KKM yang telah ditetapkan. Untuk lebih 

jelasnya persentase hasil siklus I secara keseluruhan dapat dilihat pada diagram 

berikut. 
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Diagram 2. Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Siklus II 

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat dengan jelas persentase hasil tes 

menulis cerita pendek siklus II. Persentase tertinggi terletak pada kategori baik, 

sebesar 69,77%. Selanjutnya adalah kategori sangat baik, sebesar 30,23%, 

kategori cukup, kategori kurang dan kategori sangat kurang  tidak dicapai oleh 

siswa atau 0%. Nilai siklus II ini diperoleh dari penjumlahan skor masing-masing 

aspek, yaitu alur dan plot, kesesuaian isi dengan tema, tokoh dan penokohan, 

amanat, latar, penggunaan gaya bahasa. Hasil dari masing-masing aspek 

dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.2.2.1 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Alur dan Plot Siklus II 

 Penilaian aspek alur difokuskan pada merangkai peristiwa atau menjalin 

suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku. Hasil tes pada aspek alur dan plot 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.11 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Alur dan Plot  

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase  Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

42 

 

1 

721 

 

15 

97,67% 

 

2,33% 

736:43 = 

17,11 

JUMLAH   43 736 100% 

 

 Dari tabel 4.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam 

menulis cerita pendek aspek alur dan plot sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari 

nilai rata-rata pada 43 siswa mencapai 17,11. Nilai sangat baik dicapai oleh 42 

siswa dengan persentase 97,67%. Sedangkan nilai untuk kategori baik dicapai 

oleh 1 siswa dengan persentase 2,33%. Selanjutnya siswa yang mendapatkan nilai 

berkategori cukup dan kurang tidak ada.  

 

4.1.2.2.2 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Kesesuaian Isi dengan 

Tema Siklus II 

Penilaian aspek kesesuaian isi dengan tema difokuskan pada 

kesinambungan antara cerita yang dibuat oleh penulis dengan tema yang sudah 

disediakan oleh guru. Hasil tes pada aspek kesesuaian isi dengan tema dapat 

dilihat pada tabel berikut.  

 

 

 



 
 

 
 

148 

Tabel 4.12 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Kesesuaian isi 

dengan tema 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase  Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

39 

 

4 

668 

 

60 

90,69% 

 

9,31% 

728:43 = 

16,93 

JUMLAH   43 728 100% 

 

 Data pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa rata-rata nilai diperoleh 43 

siswa dalam menuliskan kesesuaian isi dengan tema sebesar 16,93 dan termasuk 

dalam kategori sangat baik. Nilai tersebut dapat dirinci berdasarkan tiap kategori. 

Kategori sangat baik didapatkan oleh  39 siswa dengan persentase sebesar 

90,69%. Selanjutnya siswa yang mendapatkan nilai berkategori baik didapatkan 

oleh 4 siswa dengan persentase 50%. Siswa yang mendapatkan nilai kategori 

cukup dan kurang tidak ada siswa yang mendapatkannya. 

4.1.2.2.3 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Tokoh dan Penokohan 

Siklus II 

Penilaian aspek tokoh dan penokohan difokuskan pada keterampilan menulis 

tokoh yang tepat. Hasil tes pada aspek tokoh dan penokohan dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.13  Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Tokoh dan 

Penokohan  

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase  Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

41 

 

2 

694 

 

30 

95,34% 

 

4,66% 

724:43 = 

16,83 

JUMLAH   43 724 100% 

 

 Dari tabel 4.13 di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa dalam menuliskan cerita pendek aspek tokoh dan penokohan  

sudah sangat baik. Hal ini telihat dari nilai rata-rata yang diperoleh 43 siswa sudah 

mencapai 16,83 dengan kategori sangat baik. Nilai tersebut dapat dirinci 

berdasarkan tiap kategori, yaitu pada nilai berkategori sangat baik didapatkan oleh 

41 siswa dengan persentase 95,34%. Nilai berkategori baik diperoleh 2 siswa 

dengan persentase 4,66%. Selanjutnya siswa yang memperoleh nilai berkategori 

cukup dan kurang tidak ada. 

 

4.1.2.2.4 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Amanat Siklus II 

Penilaian aspek amanat difokuskan pada pesan yang  ingin disampaiakan oleh 

siswa terhadap pembaca karyanya. Hasil tes pada aspek amanat dapat dilihat pada 

tabel berikut.  
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 Tabel 4.14 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Amanat 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase  Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

9-10 

 

6-8 

 

3-5 

 

0-2 

9 

 

34 

81 

 

265 

 

 

20,93 

 

79,07 

 

 

346:43 = 

8,04 

 

JUMLAH   43 346 100 

 

 Dari tabel 4.14 di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa dalam menulis cerita pendek aspek amanat mendapatkan kriteria 

baik. hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh 43 siswa sudah mencapai 

8,04. nilai tersebut dapat dirinci berdasarkan tiap kategori, yaitu siswa yang 

mendapatkan nilai berkategori sangat baik didapatkan oleh 9 siswa dengan 

persentase 20,93%. Siswa yang mendapatkan nilai berkategori baik diperoleh 34 

siswa dengan persentase 79,07%. Selanjutnya siswa yang mendapatkan nilai 

berkategori cukup dan berkategori kurang tidak ada. 

 

 

4.1.2.2.5 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Latar Siklus II 

 Penilaian aspek latar difokuskan pada kesesuaian menyusun latar dalam 

menulis cerita pendek, keterampilan siswa dalam menyesuaikan waktu, tempat, 

dan suasana dalam menceritakan kejadian atau peristiwa. Hasil tes pada aspek 

latar dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 4.15  Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Latar 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase  Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

34 

 

9 

576 

 

134 

79,07% 

 

20,93% 

710:43 = 

16,51 

JUMLAH   43 710 100 

 

Dari tabel 4.15 di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa dalam menuliskan cerita pendek aspek latar sudah sangat baik. 

Hal ini telihat dari nilai rata-rata yang diperoleh 43 siswa sudah mencapai 16,51 

dengan kategori sangat baik. Nilai tersebut dapat dirinci berdasarkan tiap kategori, 

yaitu pada nilai berkategori sangat baik didapatkan oleh 34 siswa dengan 

persentase 79,07%. Nilai berkategori baik diperoleh 9 siswa dengan persentase 

20,93%. Selanjutnya siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup dan 

berkategori kurang tidak ada. 

4.1.2.2.6 Hasil Tes Menulis Cerita Pendek Aspek Penggunaan Gaya Bahasa 

Siklus II 

 Penilaian aspek penggunaan gaya bahasa yang akan digunakan oleh 

penulis dan ditampilkan dalam cerita pendek. Hasil tes pada aspek penggunaan 

gaya bahasa dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.16 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Aspek Penggunaan 

Gaya Bahasa 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase  Rata-rata 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

9-10 

 

6-8 

 

3-5 

 

0-2 

10 

 

33 

90 

 

258 

 

23,26% 

 

76,74% 

 

 

 

 

348:43 = 

8,09 

 

 

JUMLAH   43 348 100 

 

Dari tabel 4.16 di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa dalam menulis cerita pendek aspek penggunaan gaya bahasa 

mendapatkan kriteria baik. hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang diperoleh 43 

siswa sudah mencapai 8,09. Nilai tersebut dapat dirinci berdasarkan tiap kategori, 

yaitu siswa yang mendapatkan nilai berkategori sangat baik didapatkan oleh 10 

siswa dengan persentase 23,26%. Siswa yang mendapatkan nilai berkategori baik 

diperoleh 33 siswa dengan persentase 76,74%. Selanjutnya siswa yang 

mendapatkan nilai berkategori cukup dan berkategori kurang tidak ada. 

 

4.1.2.2.7Hasil Total Keseluruhan Tes Menulis Cerita Pendek Siklus II 

 Penilaian aspek penggunaan gaya bahasa yang akan digunakan oleh 

penulis dan ditampilkan dalam cerita pendek. Hasil tes pada aspek penggunaan 

gaya bahasa dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.17 Hasil Total Keseluruhan Tes Keterampilan Menulis Cerita 

PendekSiklus II 
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NO No. 

Responden  

Aspek Penilaian 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 NA 

`1 R-1 16 17 16 9 16 8 82 

2 R-2 17 17 17 8 17 8 84 

3 R-3 17 17 17 8 16 8 83 

4 R-4 17 18 17 7 18 7 84 

5 R-5 17 16 18 8 16 8 83 

6 R-6 18 18 18 7 16 7 84 

7 R-7 15 17 16 8 15 9 80 

8 R-8 18 16 17 8 16 8 83 

9 R-9 16 17 16 8 15 8 80 

10 R-10 19 18 18 8 17 8 88 

11 R-11 18 17 17 8 16 8 84 

12 R-12 17 17 16 8 17 9 84 

13 R-13 17 16 16 9 16 9 83 

14 R-14 17 17 18 9 18 8 87 

15 R-15 17 17 18 8 18 7 85 

16 R-16 18 18 18 9 17 8 88 

17 R-17 16 15 17 7 15 8 78 

18 R-18 17 17 17 7 17 9 84 

19 R-19 17 17 16 8 17 8 83 

20 R-20 16 17 16 9 16 8 82 

21 R-21 18 17 17 8 16 8 84 

22 R-22 17 18 16 8 16 8 83 

23 R-23 16 16 17 7 15 8 79 

24 R-24 17 16 18 8 16 9 84 

25 R-25 18 18 18 8 17 7 86 

26 R-26 17 18 18 8 18 7 86 

27 R-27 19 18 18 8 17 8 88 

28 R-28 18 18 17 7 18 7 85 

29 R-29 17 18 16 8 16 8 83 

30 R-30 18 17 16 8 15 9 83 

31 R-31 16 18 17 8 14 9 82 

32 R-32 18 18 16 8 18 8 85 

33 R-33 16 16 16 8 17 8 81 

34 R-34 18 17 16 8 18 8 85 

35 R-35 16 15 18 9 15 9 82 
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36 R-36 18 18 18 8 17 8 87 

37 R-37 17 18 17 8 18 8 86 

38 R-38 19 16 15 8 19 9 86 

39 R-39 16 15 15 9 17 8 80 

40 R-40 16 16 17 8 17 8 82 

41 R-41 16 15 16 9 17 9 82 

42 R-42 18 16 16 7 15 8 80 

43 R-43 17 17 17 9 15 8 83 

JUMLAH 736 728 724 346 710 348 3591 

RATA-RATA 17,11 16,93 16,83 8,04 16,51 8,09 83,51 

 

Keterangan  

A1 = Aspek Alur dan Plot  

A2 = Aspek Kesesuaian Isi dengan Tema 

A3 = Aspek Tokoh dan Penokohan 

A4 = Aspek Amanat 

A5 = Aspek Latar 

A6 = Aspek Penggunaaan Gaya Bahasa  

NA = Nilai Akhir (Hasil jumlah dari semua aspek) 

 Data tabel 4.17 menunjukkan nilai rata-rata pada seluruh aspek dan nilai 

akhir hasil tes menulis cerita pendek pada siklus II.Rata-rata  siklus II meningkat 

sebesar 11.63 jika dibandingkan dengan siklus I. Rata-rata per aspek juga ikut 

meningkat. Aspek pertama alur dan plot pada siklus I sebesar 14,62 meningkat 

sebesar 2,49 atau 17,11  pada siklus II. Aspek kedua kesesuaian isi dengan tema 

pada siklus I sebesar 14,39 meningkat pada siklus II sebesar 16,93. Aspek ketiga 

tokoh dan penokohan mengalami peningkatan sebesr 2,44 pada siklus II. Aspek 

keempat amanat siklus I sebesar 7,16 meningkat pada siklus II menjadi 8,04. 

aspek kelima latar pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 2,28. Aspek 
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terakhir penggunaan gaya bahasa pada siklus I sebesar 7,06 dan meningkat 

sebesar 8,09 pada siklus II. Pada siklus II semua siswa mendapatkan nilai di atas 

KKM yang telah ditetapkan yaitu 75 dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai 

di bawah KKM. 

4.1.2.3 Hasil Nontes Siklus II 

 Hasil nontes siklus II ini diperoleh dari hasil observasi, jurnal siswa dan 

guru, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya dijelaskan pada 

uraian berikut. 

 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi  

 Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perubahan perilaku pada siswa kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan selama 

mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

pada siklus II. Observasi ini dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh tim yang 

terdiri atas dua orang, yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan rekan 

peneliti selama pembelajaran berlangsung. Perilaku siswa yang menjadi sasaran 

observasi meliputi (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerita pendek, (2) keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru, (3) 

siswa merespon positif dan tertarik terhadap teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (4) siswa ikut 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menulis cerita pendek, (5) siswa 

aktif mengerjakan tugas menulis cerita pendek, (6) Siswa berpartisipasi dalam 

melakukan refleksi mengenai pembelajaran menulis cerita pendek  melalui teknik 
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melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Berikut ini tabel hasil observasi siklus II 

Tabel 4.18 Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus  II 

No Aspek yang diamati Frekuensi Persentase 

(%) 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerita pendek 

40 93 % 

2 Keseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru 

38 88 % 

3 Siswa merespon positif dan tertarik 

terhadap teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media video 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

41 95% 

4 Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran menulis cerita 

pendek  

39 90% 

5 Siswa aktif mengerjakan tugas menulis 

cerita pendek 

40 93% 

6 Siswa berpartisipasi dalam melakukan 

refleksi mengenai pembelajaran menulis 

cerita pendek  melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran. 

41 95% 
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Selama pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran hampir semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. 

Siswa sangat antusias sekali dalam pembelajaran menulis cerita pendek melalui 

teknik melanjukan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran. 

Aspek pertama adalah kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis cerita pendek. Kesiapan siswa, dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerita pendek dari 43 siswa dikategorikan sangat baik karena 93%, dari jumlah 43 

siswa, sudah siap mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru pada saat 

guru menyampaikan materi.  

Aspek kedua adalah keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan 

guru. Guru menjelaskan mereka terlihat sangat antusias sekali, mereka bisa untuk 

menyesuaikan pembelajaran yang telah dijelaskan oleh guru, dari 43 jumlah siswa 

di kelas 88%, dari jumlah mereka bisa menanggapi materi yang disampaikan dan 

cepat tanggap dalam menulis cerita pendek dengan teknik melanjutkan cerita 

tersebut.  

Aspek ketiga adalah siswa merespon positif dan tertarik terhadap teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Dalam aspek ketiga ini 95%, dari jumlah siswa sangat tertarik 

sekali dan terlihat serius dengan teknik melanjutkan cerita disertai video 
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kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Siswa sangat tertarik karena video 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran membuat mereka termotivasi. 

Aspek keempat adalah siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran menulis cerita pendek. Untuk aspek ini sudah termasuk kategori 

sangat baik 90%, dari jumlah siswa sudah berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran menulis cerita pendek, karena mereka sudah aktif untuk bertanya 

mengenai menulis cerita pendek yang baik dan bisa saling bersinambung antar 

paragraf itu bagaimana, 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 93% siswa aktif mengerjakan 

tugas menulis cerita pendek. Sisa siswa yang lain ada yang masih tampak 

kebingungan dengan apa yang disampaikan oleh guru, ada yang berbicara dulu 

baru mengerjakan, dan ada juga yang masih melihat pekerjaan temannya untuk 

dicontek, tetapi itu hanya 7%, dari jumlah siswa.  

Aspek keenam siswa berpartisipasi dalam melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran menulis cerita pendek  melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Pada saat 

melakukan refleksi akhir pembelajaran 95%, dari mereka berpartisipasi 

mengungkapkan kesulitan-kesulitan mereka dalam menulis cerita pendek, serta 

sangat aktif untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan selama 90 

menit yang lalu. 
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4.1.2.3.2 Jurnal  

Pedoman jurnal merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk memperoleh data kualitatif. Terdapat dua jurnal yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu jurnal guru dan jurnal siswa. Jurnal guru 

digunakan untuk mengetahui pendapat guru mengenai respon siswa 

terhadappembelajaran keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Jurnal guru diisi oleh guru pada akhir pembelajaran. Jurnal siswa 

digunakan sebagai data untuk mengetahui respon siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Siswa dapat mengungkapkan  perasaan, kesulitan-

kesulitan yang dialami, memberikan sebuah tanggapan, kesan, maupun saran 

dalam proses pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran. Pengisian jurnal dilakukan oleh siswa setelah pembelajaran menulis 

cerita pendek selesai dan dikumpulkan sebagai bahan refleksi guru agar dapat 

mengoptimalkan pembelajaran berikutnya.  

Jurnal guru berisi tentang respon siswa terhadap pembelajaran menulis 

cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Selain itu, guru juga dapat 

memberikan sebuah tanggapan, kesan, maupun saran agar pembelajaran menulis 

cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran dapat lebih optimal. Aspek yang 

digunakan dalam jurnal guru meliputi (1) Minat siswa dalam pembelajaran 

menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 
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video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (2) Respon siswa terhadap 

penggunaan teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (3) Keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (4) Perilaku 

siswa selama proses pembelajaran menulis cerpen berlangsung dan kesan selama 

pembelajaran menulis cerpen berlangsung, (5) Pesan yang ingin disampaikan 

dalam pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Berdasarkan jurnal guru kelas X-6 SMA Negeri1 Jakenanan diperoleh data 

bahwa siswa nampak senang dan suasana kelas  kondusif, hal tersebut ditandai 

dengan keantusiasan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Siswa telah 

memberikn respon sangat positif terhadap pembelajaran menulis cerita pendek 

melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran, karena dengan teknik tersebut apalagi 

ditambahkan dengan video kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang 

menceritakan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai cita-cita walaupun 

banyak rintangan yang mereka hadapi dan mereka tetaplah berusaha dengan 

senang hati. Siswa tampak lebih senang, banyak yang antusias dan bertanya serta 

memberikan respon dan berpendapat.  

Penggunaan teknik melanjutkan cerita dan video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran ini merupaakan alternatif pembangun antusias siswa terhadap 

pembelajaran yang sedang berlangsung, jadi memang dalam pembelajaran 

menulis cerita pendek mereka masih beberapa siswa saja yang kesulitan untuk 
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mengawali cerita, hanya itu-itu saja yang sering ditulis oleh siswa, belum ada 

inspirasi dan pandangan lain untuk mengawali sebuah cerita yang menarik. 

Respon siswa terhadap teknik melanjutkan cerita sudah sangat baik karena mereka 

dengan mudah bisa langsung berinspirasi tanpa membutuhkan waktu yang lama 

untuk menuliskan lanjutan ceritanya, mereka tampak senang apalagi dengan 

ditayangkannya video gambaran kehidupan sosial orang-orang pinggiran sehingga 

dapat mengajari siswa untuk selalu hidup bersyukur dan mengetahui kerja keras 

seseorang untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup, meskipun ada beberapa siswa 

yang terlihat antusias dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya adalah jurnal siswa yang diisi oleh siswa, digunakan untuk 

mengungkapkan data tentang respon siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

dan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menulis cerita pendek melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran. Pengisian jurnal dilakukan oleh siswa setelah 

pembelajaran menulis cerita pendek dilaksanakan. Aspek pertanyaan yang 

digunakan dalam jurnal pembelajaran menulis cerita pendek dilaksanakan. Aspek 

pertanyaan dalam jurnal siswa meliputi (1)  kesan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (2) kesulitan 

siswa dalam menerima penjelasan materi menulis cerpen yang diberikan oleh 

guru, (3) kesan siswa terhadap teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan 

media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (4) perilaku dan sikap guru 

saat pembelajaran menulis cerpen (kesulitan siswa dalam menerima penjelasan 

materi cerpen yang diberikan oleh guru), (5) saran yang dapat kamu berikan untuk 
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pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran.  

Respon siswa dalam pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran disampaikan dalam jurnal siswa. Siswa menjawab pertanyaan 

yang pertama, sudah sebagian besar menjawab dan siswa mengungkapkan sangat 

senang, gembira, asyik, dan tidak membosankan karena ada media yang dapat 

menunjang untuk dijadikan sebuah inspirasi dalam menulis cerita pendek. 

Pertanyaan kedua, siswa menyampaikan kesulitan siswa ketika siswa 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek.  Sesuai 

pertanyaan tersebut, siswa mengungkapkan mereka sudah mulai terbiasa dengan 

menuliskan sebuah cerita pendek dalam menentukan ide dan mengawali sebuah 

cerita yang indah, ada beberapa yang masih kesulitan untuk memadukan paragraf 

antar cerita, tetapi itu semua bisa diatasi dengan cara mencoba terus berlatih dan 

membaca ulangan paragraf sebelumnya ketika ingin menyambungkan sebuah 

cerita.  

Pertanyaan ketiga berkaitan dengan kesan siswa mengenai teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran. Rata-rata siswa merespon sangat positif mengenai teknik 

pembelajaran melanjutkan cerita menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran yang digunakan dalam pembelajaran menulis cerita 

pendek. Video tersebut memberikan mereka inspirasi dan belajar dari pengalaman 

hidup seseorang.  
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Pertanyaan keempat berkaitan dengan kesulitan penjelasan dari guru 

mengenai pembelajaran menulis cerpen. Siswa mengungkapkan guru dalam 

mengajarkan pembelajaran cerita pendek sudah baik karena media dalam 

pembelajaran sudah ada yaitu dengan menggunakan power point sehingga mudah 

untuk menjelaskan kepada siswa serta tidak mudah bosan dalam pembelajaran 

menulis cerita pendek. 

Pertanyaan kelima berkaitan dengan saran yang ingin disampaikan siswa 

terhadap pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Sesuai dengan pertanyaan tersebut, terdapat bermacam-macam saran yang 

diberikan siswa. Terdapat siswa yang memberi saran bahwa teknik 

pembelajarannya sangat membantu menuangkan imajinasi, ada juga yang 

menuliskan medianya bisa mengajarkan kita untuk selalu hidup bersyukur, dan 

ada juga yang menuliskan kalau pembelajarannya lumayan menyenangkan karena 

tidak jenuh ada variasi dalam pembelajaran.  

Penelitian siklus II digunakan pedoman jurnal, juga digunakan pedoman 

wawancara untuk siswa dan untuk memperoleh data kualitatif dari pendapat siswa 

secara langsung. Wawancara dilaksanakan guna memperoleh data yaitu berisi 

pendapat siswa mengenai minat terhadap pembelajaran menulis cerita pendek, 

pendapat dan perasaan siswa ketika pembelajaran menulis cerita pendek melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran. Pada setiap akhir pembelajaran menuliscerita pendek, 

siswa diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

disiapkan. Wawancara dilakukan padasiswa, yaitu siswa I yang mendapatkan nilai 
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paling tinggi, siswa yang mendapatkan nilai sedang, dan 1 siswa yang 

memperoleh nilai paling rendah. Pemilihan siswa tersebut berdasarkan nilai tes 

pada setiap siklus dan hasil observasi yang dilakukan guru selama mengajar.  

4.1.2.3.3 Wawancara 

Pada siklus II, sasaran wawancara ditunjukkan kepada tiga siswa yang 

terdiri atas siswa yang memperoleh nilai tertinggi, nilai sedang, dan nilai rendah. 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui: (1)apakah anda senang dengan 

pembelajaran menulis cerpen, (2) bagaimana kesan anda terhadap pembelajaran 

menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (3) apakah anda memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung, 

(4) apakah anda merasa kesulitan dalam melaksanakan program yang diberikan 

oleh guru, (5) bagaimana kesan anda dengan penerapan teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang 

digunakan dalam menyampaikan pembelajaran menulis cerpen, (6) apakah ada 

keuntungan dari pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, (7) 

apakah setelah mengikuti pembelajaran melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran anda sudah 

dapat menulis cerpen. 

 Berkaiatan pertanyaan pertama mengenai senang dalam pembelajaran 

menulis cerita pendek, hampir keseluruhan mereka menjawab senang dan ada 

sudah mudah untuk menuliskan ide cerita pendek. Pertanyaan kedua, siswa 

menjawab bervariasi. Siswa mengungkapkan bahwa gaya guru mengajar sangat 
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menyenangkan, dan mendapatkan banyak pembelajaran arti kehidupan untuk 

selalu bersyukur. Ada pula yang berpendapat gaya guru mengajar sangat seru dan 

menyenangkan, asyik, menghibur. Selain itu ada pula yang berpendapat kalau 

cara mengajar guru humoris, galak namun secara keseluruhan menyenangkan.  

Pertanyaan ketiga yaitu mengenai apakah kalian memahami materi yang 

diajarkan oleh guru, rata-rata siswa menjawab memahami mengenai materi yang 

telah diajarkan oleh guru, karena dalam menyampaikan materi pembelajaran cara 

mengajar guru santai tetapi serius, jadi tidak sepenuhnya siswa diterangkan terus 

menerus tetapi ada sela-sela untuk bercanda serta dilengkapi dengan media untuk 

memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran. Pertanyaan keempat yaitu 

mengenai apakah anda kesulitan mengenai program yang dilaksanakan oleh guru. 

Siswa mengungkapkan tidak kesulitan karena guru menerapkan program tersebut 

sejak materi awal pembelajaran menulis cerita pendek, jadi sudah dijelaskan 

sangat rinci mengenai pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.  

Pertanyaan kelima yaitu mengenai kesan siswa setelah diterapkannya teknik 

melanjutkan cerita dan video kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Siswa 

berpendapat bahwa dengan diterapkannya teknik pembelajaran tersebut dan 

menggunakan media siswa merasa senang dengan cara guru mengajar seperti itu, 

karena tidak bosan dan ada variasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan. Ditambah dengan melihat video secara kelompok, 

sehingga bisa saling tukar informasi dengan teman-teman kelompok yang lain.  

 Selanjutnya untuk pertanyaan keenam dan ketujuh yaitu adakah 

keuntungan dalam teknik pembelajaran tersebut, mereka menjawab ada 

keuntungan. Keuntungan yang kami dapatkan dengan teknik melanjutkan cerita 
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tersebut adalah bisa dengan mudah menggali ide-ide dengan adanya awalan cerita 

yang sudah disediakan oleh guru. Pertanyaan ketujuh mengenai apakah setelah 

dilakukan teknik pembelajaran tersebut sudah bisa untuk menulis cerita pendek, 

rata-rata siswa menjawab sudah bisa untuk menuliskan cerita pendek, karena 

sudah ada bantuan cerita di awalan paragraf. 

4.1.2.3.4 Hasil Dokumentasi Foto  

Dokumentasi foto merupakan bukti visual terhadap pembelajaran 

keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran pada siswa 

kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan. Pengambilan dokumentasi dilakukan selama 

kegiatan pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek siklus II berlangsung. 

Gambar yang diambil meliputi (1) aktivitas siswa saat menerima penjelasan guru; 

(2) aktivitas siswa pada saat melihat video kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran, (3) aktivitas siswa pada saat berdiskusi dan saling bertukar ide untuk 

menulis sebuah cerita pendek, (4) aktivitas siswa pada saat menulis cerita pendek, 

(5) aktivitas siswa pada saat membacakan hasil karyanya. Berikut ini disajikan 

foto dokumentasi beserta penjelasannya pada saat pembelajaran menulis menulis 

cerita pendek siklus II. 
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Gambar 6. Aktivitas Siswa Menerima Penjelasan Guru Siklus II 

 Gambar 6 menunjukkan aktivitas siswa menerima penjelasan guru. Siswa 

terlihat serius menyimak penjelasan dari guru tentang materi pembelajaran yang 

diajarkan. Siswa juga tampak bersemangat menanggapi dan aktif saat mengikuti 

pembelajaran menulis cerita pendek. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati 

keseriusan siswa saat menyimak penjelasan guru. Gambar selanjutnya adalah 

aktivitas siswa pada saat melihat video kehidupan sosial orang-orang pinggiran.  
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Gambar 7. Aktivitas Siswa pada saat Melihat Video Kehidupan Sosial 

Orang-orang Pinggiran Siklus II 

Gambar 7 menunjukkan ketika siswa sedang melihat video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran, mereka melihatnya sudah mulai tenang dan sangat 

tertarik untuk melihat video tersebut. Melihat video tersebut mereka sambil 

membuat kerangka cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah 

cerita pendek. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa pda saat berdiskusi dan 

saling bertukar ide untuk menuliskan sebbuah cerita pendek.  

 

Gambar 8 Aktivitas Siswa pada saat berdiskusi dan saling bertukar ide 

untuk menuliskan sebuah cerita pendek Siklus II 

Gambar 8 menunjukkan, siswa sudah kondusif pada saat mengikuti diskusi 

kelompok. Keseriusan dan keaktifan siswa pun sangat terlihat saat mereka sedang 

berdiskusi kelompok, ketika siswa sedang berdiskusi bertukar fikiran mengenai 

ide-ide cerita yang akan dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek yang indah 
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dan menarik siswa antusias untuk berdiskusi mengenai cerita yang akan 

ditulisnya. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa pada saat mengerjakan 

tugas individu. 

 

 

Gambar 9. Aktivitas Siswa pada Saat Menulis Cerita Pendek Siklus II 

 Gambar 9 di atas menunjukkan kegiatan siswa menulis cerita pendek, 

mereka terlihat kondusif dan serius memikirkan ide yang akan dituliskan, dan 

banyak pula yang sudah antusias untuk menulis cerita. Selanjutnya adalah 

aktivitas siswa pada saat membacakan hasil karyanya. 
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Gambar 10. Aktivitas Siswa pada Saat Membacakan Hasil Karyanya Siklus 

II 

 Gambar 10 menunjukkan siswa aktif membacakan hasil karyanya. Para 

siswa yang lain antusias mendengarkan cerita pendek hasil karya temannya yang 

dibacakan di depan kelas untuk dijadikan sebagai perbaikan dalam menulis cerita 

pendek selanjutnya. 

4.1.2.4 Refleksi Siklus II 

Perubahan perilaku siswa mengalami peningkatan ke arah yang lebih 

positif dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I yang merupakan penerapan awal 

tindakan pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

menunjukkan sebagian besar siswa kurang memahami materi pembelajaran yang 

diberikan. Siswa harus beradaptasi dahulu dengan teknik melanjutkan cerita dan 

media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang digunakan dalam 

pembelajaran. Hal ini dilakukan siswa karena selama ini guru belum pernah 



 
 

 
 

171 

menggunakan teknik dan media tersebut dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya ketika menuliscerita pendek. 

Peningkatan hasil belajar siswa siklus II merupakan hasil yang patut 

dibanggakan karena peningkatan yang terjadi tidak hanya pada hasil tes tetapi 

juga hasil nontes siklus II. Peningkatan hasil nontes dikarenakan adanya 

perubahan perilaku belajar ke arah positif. Siswa lebih aktif dan berpartisipasi 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Melalui perbaikan dengan cara revisi dan mematangkan rencana 

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus II, yaitu memberikan video 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang berbeda dan lebih mudah dipahami 

karena menggambarkan pengalaman yang pernah orang lain alami. Hal tersebut 

mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis cerita pendek. Dalam 

pembelajaran siklus II membaca dan membahas cerita pendek siswa yang ditulis 

pada pembelajaran sebelumnya mampu mengaktifkan siswa dalam kegiatan tanya 

jawab. Pemantapan materi yang diberikan juga mampu meningkatkan keaktifan 

siswa dalam mengerjakan tes menulis cerita pendek. 

Hasil tes menulis cerita pendek siswa pada siklus II adalah 83,51 dengan 

kategori baik yang semula pada siklus I hanya sebesar 71,88. Rata-rata siklus II 

meningkat sebesar 11.63. Peningkatan nilai juga terjadi pada tiap aspek penilaian. 

Rata-rata per aspek juga ikut meningkat. Aspek pertama alur dan plot pada siklus 

I sebesar 14,62 meningkat sebesar 2,49 atau 17,11  pada siklus II. Aspek kedua 

kesesuaian isi dengan tema pada siklus I sebesar 14,39 meningkat pada siklus II 

sebesar 16,93. Aspek ketiga tokoh dan penokohan mengalami peningkatan sebesr 

2,44 pada siklus II. Aspek keempat amanat siklus I sebesar 7,16 meningkat pada 
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siklus II menjadi 8,04. aspek kelima latar pada siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 2,28. Aspek terakhir penggunaan gaya bahasa pada siklus I sebesar 7,06 

dan meningkat sebesar 8,09 pada siklus II. Pada siklus II semua siswa 

mendapatkan nilai di atas KKM yang telah ditetapkan yaitu 75 dan tidak ada 

siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Pada siklus II 100% siswa sudah 

mendapatkan nilai di atas KKM dan sudah memenuhi target yang direncanakan 

yaitu 80% siswa harus mendapatkan nilai di atas KKM. 

 Selain nilai keterampilan menulis cerita pendek yang mengalami 

perubahan ke arah yang lebih baik, perilaku siswa pun sudah mengalami 

perbaikan ke arah positif. Sebagian besar siswa sudah mengikuti pembelajaran 

dengan tertib dan memperhatikan dengan baik pada saat guru memberikan 

penjelasan. siswa juga semakin bersemangat dan lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan pada siklus II ini 

sangat bermanfaat dan berpengaruh pada siswa. Perilaku belajar siswa berubah ke 

arah yang positif sehingga nilai tes mereka menjadi lebih baik.  

Perubahan perilaku sosial siswa juga sudah menunjukkan perubahan 

kearah positif. Sikap sosial yang ditunjukkan siswa pada siklus II sudah lebih baik 

jika dibandingkan dengan siklus I. Sebagian besar siswa sudah tertib mengikuti 

pebelajaran ini. Siswa lebih serius dan percaya diri pada saat mengerjakan tugas. 

Sikap negatif siswa seperti bergurau sendiri dengan temannya dan mengganggu 

teman sudah berkurang. siswa juga lebih teliti saat mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

sikap sosial siswa sudah mengalami perubahan ke arah positif.  



 
 

 
 

173 

Berdasarkan hasil hasil jurnal dan wawancara, sebagian besar siswa 

usdah tertarik, senang, dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Siswa merespon dengan baik 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus II ini. Siswa juga menjadi lebih 

mudah saat mengerjakan tugas dari guru karena melalui penerapan strategi 

pembelajaran ini siswa lebih mudah untuk menguasai materi pembelajaran.  

 Berdasarkan hasil dokumentasi foto, sebagian besar siswa memperhatikan 

penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Siswa juga semakin aktif untuk 

bertanya jika mengalami kesulitan. Selain itu, keseriusan siswa saat membaca 

cerita pendek dan mengerjakan tugas semakin membaik. Siswa antusias dan 

bersemangat saat melaksanakan kegiatan itu.Hasil tes dan nontes yang telah 

diperoleh siswa selama proses pembelajaran menulis cerpen pada siklus II 

tersebut telah berhasil sehingga tidak perlu dilakukan siklus berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada tidakan prasiklus, 

tindakan siklus I, dan hasil tindakan siklus II. Pembahasan hasil penelitian 

meliputi proses pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek, peningkatan 

ketrampilan menulis cerita pendek, dan perubahan tingkah laku siswa setelah 

dilakukan pembelajaran menulis cerita pendek dengan menggunakan teknik 

melanjutkan cerita dan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Pembahasan proses pembelajaran mencakup segala aktivitas di kelas ketika 

pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dan 
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menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Peningkatan keterampilan menulis cerita pendek siswa dapat dilihat dari hasil tes 

siklus I dan siklus II, sedangkan perubahan tingkah laku siswa setelah dilakukan 

pembelajaran menulis cerita pendek dengan menggunakan teknik melanjutkan 

cerita dan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran dapat dilihat 

dari hasil nontes siklus I dan siklus II. Berikut pembahasan berdasarkan hasil 

penelitian siklus I dan siklus II. 

4.2.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Cerita Pendek Melalui 

Teknik Melanjutkan Cerita Melalui Teknik Melanjutkan Cerita 

dengan Menggunakan Media Tayangan Kehidupan Sosial Orang-

orang Pinggiran  

Proses pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran pada siklus I dan II dilakukan dua kali pertemuan. Proses pembelajaran 

yang dilaksanakan pada siklus I hampir sama dengan siklus II, yaitu guru terlebih 

dahulu mengondisikan siswa untuk siap dalam mengikuti pembelajaran dengan 

menyapa siswa dan berdoa. Setelah itu guru menanyakan keadaan siswa dan 

menyampaikan tujuan dan manfaat yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran tersebut. Kemudian guru mengawali tindakan dengan melakukan 

tanya-jawab dengan siswa tentang kesulitan siswa yang dialami pada siklus I. 

Dalam sesi tanya-jawab ini sebagian besar kesulitan untuk mengembangkan 

pokok-pokok kejadian cerita atau mengembangkan cerita secara klimaks. Guru 

perlu melakukan penjelasan lebih intensif pada materi-materi tersebut dan 
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memberikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran.  

Pada tahap inti (1) guru memberikan penjelasan materi tentang  pengertian 

dan unsur-unsur cerita pendek, (2) guru memberikan contoh cerita pendek, (3) 

setiap siswa diberi pertanyaan oleh guru untuk dijawab secara mandiri. 

Pertanyaannya  berhubungan dengan analisis unsur cerita pendek, antara lain: 

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

dan makna cerita pendek, guna untuk mengetahui pemahaman siswa dalam 

memahami unsur cerita pendek, (4) guru dan siswa bersama-sama membahas 

pertanyan mengenai analisis unsur intrinsik yang meliputi tema, tokoh dan 

penokohan, sudut pandang, latar, alur,  amanat dan gaya bahasa dan makna cerita 

pendek, (5) siswa diminta untuk berkelompok menjadi 5 kelompok untuk 

mengamati video kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang berjudul “Kisah 

Pilu Bocah Yatim Piatu”, (6) siswa diminta menulis langkah-langkah kerangka 

cerita berdasarkan tema cerita yang ada dalam video kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran yang berjudul “Kisah Pilu Bocah Yatim Piatu”, (7) siswa  diberi 

lembaran oleh guru yang berisi awalan cerita pendek yang nantinya akan 

dilanjutkan siswa secara berkelompok dengan teman sebangkunya, diharapkan 

bisa saling bertukar ide untuk menuliskan sebuah cerita pendek, (8) guru 

memberikan petunjuk untuk melengkapi cerita berdasarkan cerita yang sudah 

ditulis di awalan oleh guru, (9) siswa diminta menuangkan ide kerangka cerita  

berdasarkan cerita yang telah ditulis oleh guru di awalan cerita pada selembaran 

yang sudah dibagikan menjadi sebuah cerita pendek yang utuh dan runtut secara 

berkelompok dengan teman sebangkunya, (10) beberapa siswa membacakan hasil 
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pekerjaannya di depan kelas dan siswa lain memperhatikan untuk perbaikan 

dalam menulis cerita pendek selanjutnya, (11) hasil pekerjaan siswa dikoreksi 

guru bersama siswa apakah sudah memenuhi kriteria penilaian atau belum.  

Pada pertemuan kedua langkah-langkah pembelajarannya hampir sama 

dengan dengan pertemuan I. Hal yang membedakan pertemuan I dan pertemuan II 

adalah cara mereka menulis cerpen. Pertemuan I mereka menuliskannya dengan 

cara berkelompok, tahapannya masih latihan belum dilakukan penilaian oleh guru. 

Pada pertemuan ke II mereka menuliskannya secara individu dan sudah dinilai 

untuk dijadikan data kemampuan mereka dalam menuliskan sebuah cerpen. 

Dari kekurangan-kekurangan dan kesulitan yang dialami siswa, guru 

memberikan pemecahan kesulitan yang dirasakan siswa dalam menulis cerpen. 

Siswa diberi penjelasan secara intensif tentang hal-hal yang belum dipahami. 

Guru juga memperhatiakan dan mengingatkan siswa untuk memperhatikan unsur-

unsur cerpen dalam menulis cerpen.  

Kegiatan pembelajaran yang terakhir yaitu kegiatan penutup, pada 

kegiatan penutup ini guru memberikan apresiasi kepada hasil pekerjaan siswa. 

Siswa bersama guru melakukan refleksi dan menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan. Setelah itu siswa memberikan saran dan kesan terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, untuk memperbaiki pembelajaran 

selanjutnya supaya lebih kondusif dan lebih mudah dipahami siswa sehingga lebih 

optimal. 
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4.2.2  Peningkatan Keterampilan Menulis Cerita Pendek Melalui Teknik 

Melanjutkan Cerita dengan Menggunakan Media Tayangan 

Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran  Siklus I dan Siklus II 

Hasil tes keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran  berupa nilai rata-rata siklus I dan siklus II serta masing-masing aspek 

pada siklus I dan siklus II, yang direkap dan dihitung untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan menulis cerita pendek. Peningkatan hasil tes menulis 

cerita pendek dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.19Peningktan Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerpen Siklus I 

dan Siklus II 

 

No 

 

Kategori 

Rentang 

Skor  

Siklus I Siklus II 

F B P F B P 

1 Sangat baik 85-100    13 1122 30,23 

2 Baik 70-84 37 2696 86 30 2469 69,77 

3 Cukup 60-69 6 395 14    

4 Kurang 50-59       

5 Sangat 

Kurang 

0-49        

Jumlah  43 3091 100 43 3591 100 

 

Rata-rata 

 

    

  
 

  = 71,88 (baik) 

    

  
 

  = 83,51 (baik) 
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Keterangan 

F: frekuensi 

B: bobot/jumlah skor 

P: persentase  

 Dari tabel 19 dapat diketahui rata-rata klasikal siswa kelas X-6 pada siklus 

I adalah 71,88 dengan kategori baik tetapi rata-rata tersebut belum mencapai batas 

ketuntasan yaitu 75. Pada siklus II rata-rata klasikal siswa 83,51 dengan kategori 

baik dan sebanyak  43 siswa sudah mencapai ketuntasan. Siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 11,63. 

 

 Diagram 3 Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen  

dari Siklus I ke Siklus II 

Pembahasan selanjutnya adalah peningkatan nilai masing-masing aspek 

keterampilan menulis cerita pendek . Adapun aspek yang digunakan dalam 

penilaian meliputi: (1) Alur dan Plot; (2) kesesuaian isi dengan tema; (3) tokoh 

dan penokohan; (4) amanat; (5) latar; (6) penggunaan gaya bahasa. Peningkatan 
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keterampilan menulis cerita pendeksiswa kelas X-6 SMA N 1 Jakenan tiap 

aspeknya dari siklus I dan siklus II sebagai berikut. 

 

Tabel 4.20 Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerpen Masing-masing Aspek Siklus 

I dan Siklus II 

No Aspek Siklus I Rata-rata 
Siklus II Rata-

rata 

Peningkatan 

(%) 

Siklus I-

Siklus II 

1 Alur dan Plot 14,62 17,11 2,49 

2 

Kesesuaian isi dengan 

Tema  14,39 16,93 2,54 

3 Tokoh dan Penokohan  14,39 16,83 2,44 

4 Amanat 7,16 8,04 0,88 

5 Latar 14,23 16,51 2,28 

6 

Penggunaan Gaya 

Bahasa 7,06 8,09 1,03 

Nilai Rata-rata 11,975 13,918 1,943 

 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat peningkatan keterampilan siswa 

menulis cerpen tiap aspek di tiap siklus ( siklus I dan siklus II). Peningkatan 

aspek-aspek ditiap siklus dapat dilihat dari perolehan rata-rata siswa yang 

meningkat dari siklus I dan siklus II. Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel 

4.19 adalah siswa sudah mengalami peningkatan di tiap aspek cerpen. Hal ini 

terbukti dengan hasil tiap-tiap aspek dari perolehan rata-rata tiap aspek cerpen. 

Yakni Alur dan Plot pada siklus I 14,62 dan pada siklus II meningkat menjadi 

17,11 sehingga memperoleh peningkatan sebesar 2,49 %. Untuk aspek kesesuaian 

isi dengan tema pada siklus I 14,39 dan pada siklus II meningkat menjadi 16,93 

sehingga memperoleh peningkatan sebesar 2,54 %. Sedang untuk aspek tokoh dan 

penokohan pada siklus I 14,39 dan pada siklus II meningkat menjadi 16,83 

sehingga memperoleh peningkatan sebesar 2,44 %. 
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Sementara untuk aspek amanat pada siklus I 7,16 dan pada siklus II 

meningkat menjadi 8,04 sehingga memperoleh peningkatan sebesar 0,88 %. Pada 

aspek latar pada siklus I 14,23 dan pada siklus II meningkat menjadi 16,51 

sehingga memperoleh peningkatan sebesar 2,28 %. Aspek penggunaan gaya 

bahasa pada siklus I 7,06 dan pada siklus II meningkat menjadi 8,09 sehingga 

memperoleh peningkatan sebesar 1,03%. Sementara untuk rata-rata kelas 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 1,943 %,  

Peningkatan nilai pada setiap aspek dalam tes keterampilan menulis 

cerpen dapat dilihat dalam diagram batang berikut. 

 

Diagram 4  Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Setiap Aspek 

dari Siklus I ke Siklus II 
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4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menulis Cerita Pendek 

Melalui Teknik Melanjutkan Cerita dengan Menggunakan Media 

Tayangan Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran Siklus I dan 

Siklus II 

 Peningkatan keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas X-6 SMA N 

1 Jakenan 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 bahwa masih ada sebagian siswa yang 

menunjukkan perilaku kurang serius dalam pembelajaran. Perilaku siswa kurang 

serius misalnya, dalam mengembangkan ide menjadi cerpen, masih malu dalam 

mengungkapkan pendapat dan bertanya jika ada yang belum dipahami, dan 

kurang percaya diri dalam mempublikasikan hasil karyanya. 

 Akan tetapi, pada siklus II perilaku siswa mengalami perubahan yang 

signifikan. Siswa serius dalam menulis cerpen. 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 menunjukkan dan mempublikasikan hasil 

karyanya. Perubahan perilaku ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.21 Perubahan Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menulis Cerpen 

Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek yang diamati Rata-rata Skor Peningkatan 

(%) SI-SII 
Siklus I Siklus II 

F (%) F (%) 

1 Kesiapan siswa dalam 32 73% 40 93% 20% 
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mngikuti pembelajaran 

menulis cerita pendek 

2 Keseriusan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan 

guru 

29 67% 38 88% 21% 

3 Siswa merespon positif dan 

tertarik terhadap teknik 

melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video 

kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran  

33 77% 41 95% 18% 

4. Siswa ikut berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran 

menulis cerita pendek  

28 65% 39 90% 25% 

5. Siswa aktif mengerjakan 

tugas menulis cerita pendek  

30 70% 40 93% 23% 

6.  Siswa berpartisipasi dalam 

melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran menulis cerita 

pendek melalui teknik 

melanjutkan dengan 

menggunakan media video 

kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran  

32 63% 41 95% 32% 



 
 

 
 

183 

 Berdasarkan tabel di atas sebagian siswamenunjukkan peningkatan sikap 

positif selama pembelajaran menulis cerita pendek dri siklus I ke siklus II. Dalam 

pembelajaran menulis cerita pendek siklus I mengenai kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek tercatat 32 siswa atau 73%  sudah 

siap dalam mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek pada siklus I dan 

mengalami peningkatan pada siklus II sebanyak 20% yaitu menjadi 40 siswa atau 

93%.  

Pada aspek kedua yang diamati adalah keseriusan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru pada siklus I sebanyak 29 siswa atau 67% dari 

jumlah siswa yang serius dalam memperhatikan penjelasan guru. Pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 21%. Dari jumlah siswa yang sudah serius dalam 

memperhatikan penjelasan guru sebesar 38 siswa yang mengalami perubahan ke 

arah yang lebih positif sungguh-sungguh dan serius merespon aktif penjelasan 

dari guru. 

Aspek ketiga yang diamati yaitu siswa merespon positif dan tertarik 

terhadap teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran. Pada aspek ini mengalami peningkatan sebesar 

18%. Siklus I yang semula hanya 77% siswa yang merespon positif dan tertarik 

terhadap teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran. Pada siklus II mengalami peningkatan yang lebih 

baik  hingga mencapai 95% siswa yang merespon positif dan tertarik terhadap 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran. 
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Aspek selanjutnya yang diamati adalah siswa ikut berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran menulis cerita pendek pada siklus I hanya 28 siswa 

atau 65% dari jumlah siswa yang aktif dalam proses pembelajaran menulis cerita 

pendek. Mengalami peningkatan yang lebih baik di siklus II menjadi 39 siswa 

atau 90% dari jumlah siswa yang sudah sangat aktif dalam proses pembelajaran 

menulis cerita pendek.  

Aspek kelima yaitu siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerita pendek 

pada aspek ini siklus II mengalami peningkatan sebesar 23%. Pada aspek I siswa 

yang aktif mengerjakan tugas menulis cerita pendek hanya 30 siswa atau 70% dari 

jumlah siswa. Siklus II ini mengalami peningkatan menjadi 40 siswa atau 93% 

dari jumlah siswa yang aktif mengerjakan tugas menulis cerita pendek.  

Selanjutnya yaitu aspek yang terakhir adalah siswa berpartisipasi dalam 

melakukan refleksi mengenai pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran pada siklus I sebesar 63% siswa yang berpatisipasi dalam melakukan 

refleksi. Pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 32%. Siswa mengalami 

kenaikan yang sangat pesat pada saat berpartisipasi dalam melakukan refleksi 

mengenai pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran siklus II 

adalah 41 siswa atau 95% dari jumlah siswa.  

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai peningkatan perilaku positif siswa 

dalam proses pembelajaran menulis cerita pendek dari siklus I ke siklus II 

disajikan dalam diagram batang sebagai berikut. 
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Diagram 5 Perubahan Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menulis Cerpen 

dari Siklus I ke Siklus II 

 Dari diagram di atas sudah menunjukkan adanya peningkatan perubahan 

perilaku siswa pada masing-masing aspek. Berdasarkan hasil perbandingan di atas 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek 

melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran kelas X-6 SMA N 1 Jakenan Kabupaten 

Pati terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang positif. Pada siklus I siswa 

yang semula berperilaku negatif sebagian besar meningkat menjadi lebih baik  di 

siklus II.  

4.2.4  Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran Menulis Cerita Pendek 

Melalui Teknik Melanjutkan Cerita dengan Menggunakan Media 

Tayangan Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran 
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Tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dapat 

diketahui melalui data nontes yang berupa wawancara. Wawancara yang telah 

dilakukan pada setiap akhir pembelajaran baik pada siklus I maupun pada siklus II 

pada dua siswa, yaitu siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan nilai terendah. 

 Berdasarkan wawancara pada siklus I dengan siswa yang mendapat nilai 

tinggi adalah siswa tersebut berminat dengan pembelajaran tersebut karena akan 

mengembangkan pikirannya menjadi lebih kreatif dan aktif dalam menulis cerita 

pendek. Siswa tersebut tidak mengalami kesulitan karena adanya teknik 

melanjutkan cerita ia lebih mudah untuk menuliskan ide gagasannya dari bantuan 

cerita yang sudah dibuat di awalan cerita. Selain itu dengan adanya media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran ia bisa dengan mudahnya 

mengetahui gambaran kehidupan orang lain untuk ditulis menjadi sebuah cerita 

pendek. Kesan dan tanggapan siswa tersebut adalah dengan adanya teknik 

melanjutkan cerita dan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

mempermudah dalam menulis cerita pendek. 

 Hasil wawancara pada siklus II dengan siswa yang mendapatkan nilai 

tinggi adalah siswa tersebut berminat dengan pembelajaran karena membuat ia 

lebih kreatif menuliskan cerita pendek. Siswa tersebut tidak mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran menulis cerita pendek selain dibantu dengan teknik 

melanjutkan cerita, bekerja secara kelompok membuat pekerjaan menjadi lebih 

ringan dan bisa bertukar ide dari masing-masing siswa. Selain itu bekerja secara 

kelompok membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Kesan dan tanggapan siswa 

tersebut adalah lebih antusisas karena dapat bekerja secara kelompok maupun 

individu, kesulitan yang muncul dalam pembelajaran dapat diatasi secara 
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bersama. Manfaat yang ia peroleh hampir sama dengan pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya, yaitu ia lebih bisa lebih aktif dan kreatif dalam menulis 

cerita pendek. 

 Terakhir adalah hasil wawancara siklus I terhadap siswa yang mendapat 

nilai terendah yaitu dia mengungkapkan bahwa ia masih bingung untuk 

mengembangkan cerita yang sudah dibuat di awalan cerita. Mengenai kesan dan 

tanggapannya dalam pembelajaran menulis cerita pendek adalah dia masih merasa 

sulit untuk mengembangkan ide dan ia kurang memahami unsur-unsur intrinsik 

cerita pendek, karena pada saat guru menerangkan ia malah asyik bermain dengan 

teman sebangkunya. Manfaat yang ia peroleh adalah dapat melatih menulis cerita 

pendek secara runtut karena sudah ada video yang ditayangkan untuk dijadikan 

sebuah inspirasi dalam menulis cerpen, walaupun itu berdasarkan pengalaman 

orang lain. 

 Hasil wawancara pada siklus II terhadap siswa yang mendapat nilai 

terendah, yaitu siswa mengungkapkan bahwa ia cukup berminat dengan 

pembelajaran. Kesulitan yang dihdapi adalah kurangnya konsentrasi saat guru 

menerangkan dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Kesan Kesan dan 

tanggapan dari siswa tersebut adalah media tayangan kehidupan sosial orang-

orang pinggiran sudah membantu dalam pembelajaran. Manfaat yang ia peroleh ia 

merasa lebih kreatif dalam belajar 

 Berdasarkan hasil wawancara siklus I dan siklus II di atas, dapat 

disimpulkan bahwa siswa senang dengan pembelajaran menulis cerita pendek 

melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Siswa secara bertahap dengan bantuan 
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teknik melanjutkan cerita dan media tayangan kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran serta bantuan guru dan teman-temannya dapat mengatasi kesulitan 

dalam menulis cerita pendek 

 Dari hasil tes menulis cerita pendek siklus II diperoleh nilai yang 

memuaskan, yaitu sebanyak 43 siswa atau 100% dari keseluruhan siswa telah 

mencapai ketuntasan dan memenuhi target yang ditentukan. Hasil nontes siklus II 

juga terjadi perubahan ke arah yang positif. Oleh karena itu, peneliti tidak perlu 

melakukan penelitian siklus III.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan   

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tindakan 

kelas ini, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Proses pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran pada siswa kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan sudah 

berjalan sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran juga 

sudah berlangsung sangat baik dan lancar.  

2) Kemampuan siswa kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan dalam menulis cerita 

pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran mengalami peningkatan 

setelah mengikuti pembelajaran melalui teknik melanjutkan cerita dan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 

Peningkatan keterampilan menulis cerita pendek dapat dilihat dari hasil tes 

menulis cerita pendek antara siklus I dan siklus II. Pada siklus I diperoleh 

nilai rata-rata kelas sebesar 71,88 dalam kategori baik. Selanjutnya pada 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 11,63 sehingga mencapai 83,51. 

Pada aspek I siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM hanya mencapai 

26% dari 43 siswa, sedangkan pada siklus II meningkat sebesar 74% siswa 

yang mendapatkan nilai di atas KKM. 
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3) Perubahan perilaku siswa kelas X-6 SMA Negeri 1 Jakenan terhadap 

pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran dari 

siklus I ke siklus II mengalami perubahan ke arah yang positif. Pada perilaku 

positif terjadi peningkatan (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis cerita pendek 32 siswa atau 73%,  sudah siap dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerita pendek pada siklus I dan mengalami peningkatan 

pada siklus II sebanyak 20%, yaitu menjadi 40 siswa atau 93%, (2) keseriusan 

siswa dalam memperhatikan penjelasan gurupada siklus I sebanyak 29 siswa 

atau 67%, dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 21%, (3) siswa 

merespon positif dan tertarik terhadap teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, siklus I 

yang semula hanya 77%, pada siklus II mengalami peningkatan yang lebih 

baik hingga mencapai 95%, siswa yang merespon positif; (4) siswa ikut 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menulis cerita pendek, pada 

aspek ini mengalami peningkatan sebesar 25%, pada aspek II; (5) siswa aktif 

mengerjakan tugas menulis cerita pendek, pada siklus I sebesar 30 siswa saja 

yang aktif mengerjakan tugas tetapi mengalami peningkatan pada siklus II  

sebesar 40 siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerita pendek; (6) Siswa 

berpartisipasi dalam melakukan refleksi mengenai pembelajaran menulis 

cerita pendek  melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

video kehidupan sosial orang-orang pinggiran, pada aspek yang terakhir 

mengalami peningkatan sebesar 32%, dari siklus I ke siklus II. 
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4) Tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis cerita pendek melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran berdasarkan hasil wawancara siklus I, siswa masih 

kurang memahami dalam menulis cerita pendek, namun pada siklus II 

sebagian besar siswa sudah memahami dan tidak ada kesulitan dalam menulis 

cerpen. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, saran yang diberikan 

peneliti sebagai berikut. 

1) Bagi guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat menggunakan 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayangan kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran sebagai teknik dan media pembelajaran dalam 

menulis cerita pendek karena terbukti dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis cerita pendek dan dapat memotivasi siswa untuk berlatih 

menulis cerita pendek. 

2) Bagi peneliti lain khususnya di bidang pendidikan bahasa dan sastra 

Indonesia, perlu adanya penelitian lanjutan mengenai keterampilan menulis 

cerita pendek dengan teknik, media ataupun pendekatan yang lainnya. 

Tujuannya agar hasil penelitian tersebut dapat membantu guru bahasa dan 

sastra Indonesia di kelas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sastra. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SMA N 1 Jakenan 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/Semester : X/2 

Alokasi Waktu : 4 X 45 menit (2 X Pertemuan) 

A. Standar Kompetensi  

16. Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain ke dalam cerpen 

B. Kompetensi Dasar 

16.2 Menulis karangan berdasarkan pengalaman orang lain dalam cerpen (pelaku, 

peristiwa, latar) 

C. Indikator 

1. Mampu menuangkan pengalaman orang lain ke dalam cerpen 

2. Mampu menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menuangkan pengalaman orang lain ke dalam cerpen 
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2. Siswa mampu  menulis cerpen  melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

memperhatikan unsur pembangun cerpen 

E. Materi Pembelajaran 

 Pengertian Cerpen  

Cerita pendek adalah cerita fiksi yang bentuknya pendek dan ruang 

lingkup permasalahannya menyuguhkan sebagian kecil saja dari 

kehidupan tokoh yang menarik perhatian pengarang, dan keseluruhan 

cerita memberi kesan tunggal  

 Unsur-unsur cerpen  

1. Tema  

Pengertian tema adalah gagasan sentral yang mewarnai keseluruhan 

cerita yang dapat ditemukan secara tersurat ataupun tersirat dan 

jenisnya terdiri atas tema jasmaniah, moral, sosial, egoik, dan 

ketuhanan. 

2. Penokohan  

Penokohan adalah pelukisan atau gambaran yang jelas tentang tokoh 

yang ditampilkan dalam sebuah cerita, baik keadaan lahirnya dan 

tingkah lakunya, keyakinannya, dan sebagainya. Secara sederhana 

penokohan dibedakan menjadi dua macam yaitu tokoh utama dan 

tokoh sampingan atau tambahan. Sedangkan dari sego karakter yaitu 

antagonis dan protagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik 

sedangkan antagonis adalah tokoh penentang protagonis. 
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3. Latar atau setting  

Latar atau setting yaitu tempat atau waktu terjadi cerita. Latar dapat 

dibedakan menjadi tiga unsur yaitu : 

4) Latar tempat : menyarankan pada lokasi terjadinnya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

5) Latar waktu : berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinnya 

peristiwa – 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. 

6) Latar sosial : menyaran pada hal – hal yng berhubungan dengan 

perilaku kehidupan masyarakat di suatu tempat yang diceritakan 

dalam karya fiksi. 

4. Sudut pandang  

Sudut pandang adalah posisi dan penempatan diri pengarang melihat 

peristiwa – peristiwa yang terdapat dalam cerita yang dibuatnya. Sudut 

pandang dikategorikan menjadi tiga yaitu, ( 1 ) sudut pandang orang 

pertama sebagai tokoh utama atau tokoh sampingan, ( 2 ) sudut 

pandang orang ketiga serba tahu atau terbatas, dan ( 3 ) sudut pandang 

campuran. 

5. Gaya bahasa  

Gaya bahasa adalah teknik pengolahan oleh pengarang dalam upaya 

menghasilkan karya satra yang hidup dan indah. Pengolahan gaya 

bahasa harus didukung oleh pilihan kata ( diksi ) yang tepat. 
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6. Amanat  

Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang. Pesan 

mengandung nilai – nilai kehidupan yang anggun dan agung. Dalam 

sebuah karya sastra, pesan dapat disampaikan secara tersirat ataupun 

tersurat. 

7. Alur  

Alur adalah cerita yag berisi urutan kejadian, namun tiap kejadiannya 

itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu 

disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain.  

 

 Teknik Melanjutkan Cerita dan Media Tayangan Kehidupan Sosial Orang-

orang Pinggiran 

1. Teknik Melanjutkan Cerita  

Teknik melanjutkan cerita yang dimaksud adalah melanjutkan atau 

melengkapi cerita yang belum lengkap dari cerita sebelumnya yang disediakan 

oleh pengajar dalam bentuk tulisan berdasarkan media tayangan kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran yang disajikan saat pembelajaran berlangsung. 

Dari teknik melanjutkan cerita, diperoleh kemampuan siswa dalam melengkapi 

ide atau gagasan secara baik dalam sebuah tulisan atau cerita lanjutan  

Penerapan teknik melanjutkan cerita dalam pembelajaran menulis dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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(6) Sebelum melanjutkan cerita tersebut dalam bentuk tulisan, siswa harus 

memperhatikan dengan saksama cerita atau karangan sebelumnya. Hal ini 

dimaksudkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam melanjutkan isi cerita . 

(7) Dalam melanjutkan cerita, siswa harus melengkapi lanjutan cerita tersebut 

secara utuh. Maksudnya, cerita lanjutan atau karangan tersebut benar-

benar harus diselesaikan sampai akhir. 

(8) Cerita lanjutan yang diselesaikan tersebut harus ada kaitannya dengan 

cerita atau karangan sebelumnya. Maksudnya, cerita atau tulisan tersebut 

harus benar-benar merupakan kelanjutan dari karangan sebelumnya, tidak 

menyimpang, dan merupakan suatu kesatuan rangkaian cerita yang utuh 

dari cerita sebelumnya 

2. Media Tayangan Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran  

Tayangan Orang Pinggiran merupakan program semi dokumenter yang 

bercerita mengenai perjuangan orang pinggiran untuk bisa bertahan hidup 

meskipun kehidupan mereka terus tergerus oleh perkembangan zaman. 

Memenuhi berbagai kebutuhan hidup meskipun dengan keterbatasan dan 

ketertinggalan menjadi inspirasi tersendiri bagi penonton. Motivasi dan 

semangat mereka menjalani hidup dapat mengatasi berbagai halangan yang 

ada. 

 Menulis Cerpen  

Ada empat langkah-langkah dalam menulis cerpen yaitu 1) mencari ide, 

gagasan atau inspirasi, 2) membuat kerangka karangan, 3) menulis cerita dan 

4) mengoreksi.  

1). Mencari ide, gagasan atau imajinasi 



 
 

 
 

199 

Sebenarnya ide ceritabanyak, jika seseorang kritis dan peka kepada 

kehidupan sekitarnya. Ide bisa diperoleh dari membaca buku, majalah, 

koran atau apa saja. 

2) Membuat kerangka karangan  

Kerangka karangan adalah garis besar cerita atau poin-poin penting 

cerita pada bagian awal, tengah, dan akhir. Seperti setting, tokoh, alur 

cerita, masalah atau konflik, solusi atau cerita pemecahan masalah 

(ending cerita).  

3) Menulis cerita  

Menyelesaikan dahulu cerita bagaimanapun bentuknya. Menulis cerita 

atau karya apapun hendaknya ditulis sampai selesai. Dengan selesainya 

suatu cerita kita bisa membaca dan menemukan kelebihan dan 

kekurangan kemudian diperbaiki.  

4) Mengoreksi  

Setelah sebuah cerita selesai ditulis dari awal hingga akhir, coba 

endapkan dahulu beberapa satu atau dua hari, kemudian cobalah baca 

dan koreksi, kemudian akan terlihat dengan sendirinya apa yang 

kurang sehingga bisa diperbaiki. Setelah itu, perbaiki cerita dengan 

mata seseorang redaktur yang kritis seolah bukan milik pembuat.  

 

F. Metode Pembelajaran 

a.Tanya jawab 

b. Ceramah 
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c. Teknik Melanjutkan Cerita  

d. Diskusi Kelompok  

e.  Penugasan 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Pertemuan 1  

NO Kegiatan Waktu Pendidikan Karakter  

1 Pendahuluan  

1. Guru mengkondisikan siswa 

dengan melakukan apersepsi 

2. Siswa bertanya jawab dengan 

guru tentang cerita pendek 

3. Guru menyampaikan tujuan 

dan manfaat pembelajaran 

10 menit   

 

 Tanya jawab 

 

 Ceramah  

2 Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi  

1. Guru memberikan penjelasan 

materi tentang  pengertian dan 

unsur-unsur cerita pendek 

2. Guru memberikan contoh 

cerpen 

3. Siswa menentukan tema, tokoh 

dan penokohan, sudut 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceramah  
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pandang, latar, alur,  amanat 

dan gaya bahasa, secara 

individu 

4. Guru dan siswa bersama-sama 

membahas tema, tokoh dan 

penokohan, sudut pandang, 

latar, alur,  amanat dan gaya 

bahasa pada cerpen  

b. Elaborasi 

1. Siswa diminta untuk 

berkelompok menjadi 5 

kelompok untuk mengamati 

video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran yang berjudul 

“Seberkas Impian Savitri” 

2. Siswa diminta menulis  

kerangka cerita berdasarkan 

tema cerita yang ada dalam 

video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran yang berjudul 

“Seberkas Impian Savitri” 

3. Siswa  diberi lembaran oleh 

guru yang berisi awalan cerita 

pendek yang nantinya akan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemodelan  

 Diskusi 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 Penugasan  
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dilanjutkan siswa secara 

individu  

4. Guru memberikan petunjuk 

untuk melengkapi cerita 

berdasarkan cerita yang sudah 

ditulis di awalan oleh guru 

5. Siswa diminta menuangkan ide 

kerangka cerita  berdasarkan 

cerita yang telah ditulis oleh 

guru di awalan cerita pada 

selembaran yang sudah 

dibagikan menjadi sebuah 

cerita pendek yang utuh dan 

runtut 

c. Konfirmasi 

1. Beberapa siswa membacakan 

hasil pekerjaannya di depan 

kelas  

2. Hasil pekerjaan siswa 

dikoreksi guru bersama 

bersama siswa apakah sudah 

memenuhi kriteria penilaian 

atau belum  

 

 

 

5 menit 

 

 

 

40 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penilaian  
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3. Penutup 

1. Guru bertanya apakah siswa 

mengalami kesulitan dalam 

proses pembelajaran 

mengembangkan alur cerita. 

2. Siswa mengemukakan 

permasalahan yang dihadapi 

dalam mengembangkan alur 

cerita. 

3. Guru dan siswa melakukan 

refleksi pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

4. Guru menyuruh siswa untuk 

mengumpulkan tugasnya 

 

 

10 menit  

 

 

 Penilaian 

 Refleksi   
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Pertemuan 2 

NO Kegiatan Waktu Pendidikan Karakter  

1 Pendahuluan  

1. Guru mengkondisikan siswa 

dengan melakukan apersepsi. 

2. Guru membahas materi 

pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya. 

3. Guru memperlihatkan contoh 

cerpen dengan judul tertentu. 

Siswa membaca dan 

menanggapi unsur-unsur 

cerpen bersama dengan guru 

10 menit   

 

 Tanya jawab 

 

 Ceramah  

2 Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi  

1. Guru memberikan apresiasi 

terhadap pekerjaan siswa 

2. Guru membagikan lembaran 

tugas menulis cerpen pada 

pertemuan sebelumnya 

kepada siswa. 

3. Guru membahas hasil karya 

siswa 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diskusi 

Kelompok  
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4. Siswa diminta untuk 

berkelompok menjadi 5 

kelompok untuk mengamati 

video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran, yang 

berbeda dari pertemuan 

sebelumnya  

b. Elaborasi 

1. Guru memberikan lembaran 

kepada siswa yang berisi 

awalan cerita yang nantinya 

akan dilanjutkan siswa secara 

individu berdasarkan tema 

cerita yang ada dalam video 

kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran  

2. Guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk membuat 

cerpen secara utuh dan runtut 

berdasarkan tema cerita yang 

ada dalam video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran 

yang berjudul “Setetes 

Keringat untuk Mamak” 

 

 

 

 

50 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 Penugasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penilaian  
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secara individu  

 

c. Konfirmasi 

1. Pekerjaan masing-masing 

siswa ditukarkan dengan 

teman sebangkunya  

2. Teman sebangkunya menilai 

hasil pekerjaan temannya  

3. Siswa mengumpulkan hasil 

karyanya  

 

 

 

3. Penutup 

1. Guru dan siswa melakukan 

refleksi pembelajaran yang 

telah dilakukan  

2. Guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan . 

5. Siswa memberikan saran dan 

kesan terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

 

10 menit  

 

 Ceramah  

 Tanya jawab  

  Refleksi 

 

 

 

 

 

H. Media dan Alat  

Media  : Tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran, powerpoint  
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     Alat : Lembar Kerja Siswa, Laptop, LCD, pengeras suara (speaker) 

I. Sumber Pembelajaran  

Buku paket dan buku pelengkap Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X SMA, 

contoh cerpen  

J. Penilaian  

Teknik Penilaian : Penugasan Individu 

Bentuk Instrumen : 1. Tes  :rubrik penilaian keterampilan menulis cerpen  

 2. Nontes: lembar observasi, catatan harian guru dan siswa, wawancara, 

dokumentasi foto. 

Soal                   : Buatlah sebuah cerita pendek dari hasil imajinasimu berdasarkan 

tema video kehidupan sosial orang-orang pinggiran dengan 

memerhatikan unsur pembangun cerpen ! 

Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Cerpen 

N

o 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria Sko

r 

Kategor

i 

1 Alur dan 

Plot 

 

Menggunakan lima bagian alur yaitu 

pengenalan situasi cerita, pengungkapan 

peristiwa, menuju pada adanya konflik, 

puncak konflik dan penyelesaian dalam 

membuat cerita 

16-

20 

Sangat 

Baik 

Menggunakan empat bagian alur yaitu 11-

15 

Baik 
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pengenalan situasi cerita, menuju pada 

adanya konflik, puncak konflik, dan 

penyelesaian dalam membuat cerita  

Menggunakan tiga bagian alur yaitu 

pengenalan situasi cerita, puncak konflik 

dan penyelesaian dalam membuat cerita  

6-10 Cukup 

Tidak menggunakan bagian alur dalam 

membuat cerita  

0-5 Kurang 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesesuaian 

isi dengan 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam mendeskripsikan tema sesuai dengan 

isi cerita yang sudah ditulis di awalan cerita, 

penulisan kesinambungan antarcerita 

beruntut  

 

Dalam mendeskripsikan tema sesuai dengan 

isi cerita yang sudah ditulis di awalan cerita, 

penulisan kesinambungan antarcerita  

beruntut  

16-

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

15 

Sangat 

Baik 

 

 

 

 

 

Baik 

Dalam mendeskripsikan tema cukup sesuai 

dengan isi cerita yang sudah ditulis di 

awalan cerita, penulisan kesinambungan 

cerita cukup beruntut 

6-10 Cukup 

Dalam mendeskripsikan tema kurang sesuai 

dengan isi cerita yang sudah ditulis di 

awalan cerita, penulisan kesinambungan 

0-5 Kurang 
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cerita tidak beruntut 

3 

 

 

 

 

 

Tokoh dan 

Penokohan 

 

 

 

 

Pemilihan tokoh sesuai dengan peranannya,  

pelukisan watak tokoh tajam dan nyata, 

pendeskripsian tokoh mampu membawa 

pembaca mengalami peristiwa cerita  

16-

20 

Sangat 

Baik 

Pemilihan tokoh sesuai dengan peranannya, 

pelukisan watak tokoh tajam dan nyata, 

pendeskripsian tokoh cukup  membawa 

pembaca mengalami peristiwa cerita  

11-

15 

Baik 

Pemilihan tokoh cukup sesuai dengan 

peranannya, pelukisan watak tokoh cukup 

tajam dan nyata, pendeskripsian kurang  

membawa pembaca mengalami peristiwa 

cerita 

6-10 Cukup 

Pemilihan tokoh kurang sesuai dengan 

peranannya, pelukisan watak tokoh kurang 

tajam dan nyata, pendeskripsian tidak  

membawa pembaca mengalami peristiwa 

cerita 

0-5 Kurang 

4 

 

 

Amanat  

 

 

Amanat yang disampaikan mengandung 

ajaran moral atau pesan didaktis, dan 

mampu menggugah hati pembaca untuk ikut 

merasakan kandungan isi yang tersurat di 

dalam cerita  

 

 

9-10 

 

 

Sangat 

Baik 
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Amanat yang disampaikan  cukup 

mengandung ajaran moral atau pesan 

didaktis, dan cukup menggugah hati 

pembaca untuk ikut merasakan kandungan 

isi yang tersurat di dalam cerita  

6-8 Baik 

Amanat yang disampaikan kurang 

mengandung ajaran moral atau pesan 

didaktis, dan kurang menggugah hati 

pembaca untuk ikut merasakan kandungan 

isi yang tersurat di dalam cerita  

3-5 Cukup 

Amanat yang disampaikan tidak 

mengandung ajaran moral atau pesan 

didaktis, dan tidak menggugah hati pembaca 

untuk ikut merasakan kandungan isi yang 

tersurat di dalam cerita   

0-2 Kurang 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepatdalammemilihtempat yang 

mengukuhkanterjadinyaperistiwa, 

tepatdalammemililihwaktu yang 

sesuaidenganperistiwa, 

dantepatdalammenggambarkansuasana yang 

mendukungcerita 

16-

20 

Sangat 

Baik 

Tepatdalammemilihtempat yang 

mengukuhkanterjadinyaperistiwa, 

tepatdalammemililihwaktu yang 

11-

15 

Baik 
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sesuaidenganperistiwa, 

dantepatdalammenggambarkansuasana yang 

mendukungcerita 

Cukuptepatdalammemilihtempat yang 

mengukuhkanterjadinyaperistiwa, 

cukuptepatdalammemililihwaktu yang 

sesuaidenganperistiwa, 

dantepatdalammenggambarkansuasana yang 

mendukungcerita 

6-10 Cukup 

Kurangtepatdalammemilihtempat yang 

mengukuhkanterjadinyaperistiwa, 

kurangtepatdalammemililihwaktu yang 

sesuaidenganperistiwa, 

dankurangtepatdalammenggambarkansuasa

na yang mendukungcerita 

0-5 Kurang 

6 

 

 

 

 

 

 

Penggunaa

n Gaya 

Bahasa  

 

 

 

 

 

 

Sudahsesuaidalammemilihbahasa yang 

mengandungunsuremotifdanbersifatkonotati

f, dansesuaidalammemilihungkapan yang 

mewakilisesuatu yang 

diungkapkandalamcerita 

9-10 Sangat 

Baik 

Sudahsesuaidalammemilihbahasa yang 

mengandungunsuremotifdanbersifatkonotati

f, dancukupsesuaidalammemilihungkapan 

yang mewakilisesuatu yang 

6-8 Baik 
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diungkapkandalamcerita 

 

Cukupsesuaidalammemilihbahasa yang 

mengandungunsuremotifdanbersifatkonotati

f, dancukupsesuaidalammemilihungkapan 

yang mewakilisesuatu yang 

diungkapkandalamcerita 

3-5 Cukup 

Kurangsesuaidalammemilihbahasa yang 

mengandungunsuremotifdanbersifatkonotati

f, dankurangsesuaidalammemilihungkapan 

yang mewakilisesuatu yang 

diungkapkandalamcerita 

0-5 Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor 100 Sangat 

Baik 
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Uraian Kategori dan Rentan Nilai Akhir 

No Kategori Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat baik  

Baik  

Cukup baik 

Kurang baik  

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49  

 

Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Cerpen 

No Aspek Skor Maksimal 

1 Alur dan Plot 20 

2 Kesesuaian isi dengan tema 20 

3 Tokoh dan penokohan 20 

4 Amanat 10 

5 Latar 20 

6 Bahasa 10 

Jumlah 100 

Penghitungan nilai akhir skala 0-100 adalah sebagai berikut.  

  Perolehan Skor  

Nilai akhir =  X  Skor Ideal (100) 

                  Skor Maksimum 
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Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

 

Jayanti S. Pd. 

 

 Peneliti 

 

 Riana Dewi 

 2101411051 
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Lembar Kegiatan 1 

Membuat Kerangka Cerpen  

Nama Siswa : 

No. Presensi : 

Kelas  : 

Buatlah sebuah kerangka cerpen berdasarkan tema video “Kehidupan Sosial 

Orang-Orang Pinggiran” yang telah kamu amati ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 2 

 

  

 

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

Bagian Awal : 

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

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

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

Bagian Tengah : 

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

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

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

Bagian Akhir : 

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

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

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

 

 

 

 

Lanjutkanlah cerita tersebut dari hasil imajinasimu, berdasarkan  tema 

video Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran yang berjudul “Seberkas Impian 

Savitri” yang sudah kamu amati ! 

 

 

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

 Kehidupan ini apakah adil ? Tanyaku dalam hati........ Tuhan tolong 

kasihanilah keluargaku........”Pintaku dalam hati”. Aku adalah sosok anak kecil 

yang tegar yang ikut menanggung biaya kehidupan sehari-hari bersama ibuku.  

“Ibu..... panjang umur ya” begitulah doa yang selalu ku ucapkan disetiap malam  

Betapa berat kehidupan ini yang Kau limpahkan kepadaku, teman-teman yang 

sering mengejekku, caci maki yang selama ini sering aku dapatkan karena aku 

hanyalah sebagai pembantu cilik yang ingin meringankan beban ibuku dalam 

mencukupi kebutuhan adik-adiku yang masih mungil. 

 Siapa tega melihat ibuku membanting tulang sendiri tanpa adanya sosok 

Ayah yang menemani dalam mencukupi kebutuhan di keluargaku ini. Ayah telah 

lama meninggalkan kami, tetapi doa salam rindu dari keluarga kami tak usainya 

berhenti untuk Ayahku tersayang. 

“Jagalah adikmu baik-baik Nak”  

Nama Siswa : 

No. Presensi : 

Kelas  : 
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“Maaf jika ibu belum bisa mencukupi kebutuhan kalian, dan bahkan makan 

sehari-hari kita masih kekurangan Nak......” itulah kata yang sering kudengar 

ketika ibuku mau berangkat mencari pekerjaan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Selamat Mengerjakan   
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Lembar Kegiatan 3  

Nama Siswa : 

No. Presensi : 

Kelas  : 

Lanjutkanlah cerita tersebut berdasarkan imajinasimu, pada tayangan 

Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran yang berjudul “Setetes Keringat untuk 

Mamak” yang sudah kamu amati ! 

 

 

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

 Senja yang sering berganti seakan mengiringi kisah perjalanan hidupku 

selama ini. Aku adalah sosok anak kecil yang sangat tegar dalam kehidupan 

sehari-hari, yang tak pernah letih membantu kedua orang tua untuk mencari 

nafkah. “Kerja keras........kerja keras........dan kerja keras..........” yang selalu ada 

dalam pikiranku dalam hatiku  ada angan-angan yang selama ini selalu aku 

inginkan, 

“Saya ingin orang tua lihat saya sukses”,  

“Bapak dan Ibu diberi umur panjang”, begitu angan-anganku yang selama ini 

tersimpan di dalam hatiku. 

 Apalah daya jika kehidupan ini  kurang menguntungkan bagiku, anak kecil 

yang sudah bersusah payah memeras keringat dan sambil belajar demi mencapai 

cita-cita untuk membanggakan kedua orang tuaku.................................................. 

Nama Siswa : 

No. Presensi : 

Kelas  : 
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....................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Selamat Mengerjakan    
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Jakenan 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/Semester : X/2 

Alokasi Waktu : 4 X 45 menit (2 X Pertemuan) 

B. Standar Kompetensi  

16. Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain ke dalam cerpen 

B. Kompetensi Dasar 

16.2 Menulis karangan berdasarkan pengalaman orang lain dalam cerpen (pelaku, 

peristiwa, latar) 

C. Indikator 

1. Mampu menuangkan pengalaman orang lain ke dalam cerpen 

2. Mampu menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menuangkan pengalaman orang lain ke dalam cerpen 
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2. Siswa mampu menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

memperhatikan unsur pembangun cerpen 

E. Materi Pembelajaran 

 Pengertian Cerpen  

Cerita pendek adalah cerita fiksi yang bentuknya pendek dan ruang 

lingkup permasalahannya menyuguhkan sebagian kecil saja dari 

kehidupan tokoh yang menarik perhatian pengarang, dan keseluruhan 

cerita memberi kesan tunggal  

 Unsur-unsur cerpen  

1. Tema  

Pengertian tema adalah gagasan sentral yang mewarnai keseluruhan 

cerita yang dapat ditemukan secara tersurat ataupun tersirat dan 

jenisnya terdiri atas tema jasmaniah, moral, sosial, egoik, dan 

ketuhanan. 

2. Penokohan  

Penokohan adalah pelukisan atau gambaran yang jelas tentang tokoh 

yang ditampilkan dalam sebuah cerita, baik keadaan lahirnya dan 

tingkah lakunya, keyakinannya, dan sebagainya. Secara sederhana 

penokohan dibedakan menjadi dua macam yaitu tokoh utama dan 

tokoh sampingan atau tambahan. Sedangkan dari sego karakter yaitu 

antagonis dan protagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik 

sedangkan antagonis adalah tokoh penentang protagonis. 
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3. Latar atau setting  

Latar atau setting yaitu tempat atau waktu terjadi cerita. Latar dapat 

dibedakan menjadi tiga unsur yaitu : 

1) Latar tempat : menyarankan pada lokasi terjadinnya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

2) Latar waktu : berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinnya 

peristiwa – 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 : menyaran pada hal – hal yng berhubungan dengan 

perilaku kehidupan masyarakat di suatu tempat yang diceritakan 

dalam karya fiksi. 

4. Sudut pandang  

Sudut pandang adalah posisi dan penempatan diri pengarang melihat 

peristiwa – peristiwa yang terdapat dalam cerita yang dibuatnya. Sudut 

pandang dikategorikan menjadi tiga yaitu, ( 1 ) sudut pandang orang 

pertama sebagai tokoh utama atau tokoh sampingan, ( 2 ) sudut 

pandang orang ketiga serba tahu atau terbatas, dan ( 3 ) sudut pandang 

campuran. 
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5. Gaya bahasa  

Gaya bahasa adalah teknik pengolahan oleh pengarang dalam upaya 

menghasilkan karya satra yang hidup dan indah. Pengolahan gaya 

bahasa harus didukung oleh pilihan kata ( diksi ) yang tepat. 

6. Amanat  

Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang. Pesan 

mengandung nilai – nilai kehidupan yang anggun dan agung. Dalam 

sebuah karya sastra, pesan dapat disampaikan secara tersirat ataupun 

tersurat. 

7. Alur  

Alur adalah cerita yag berisi urutan kejadian, namun tiap kejadiannya 

itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu 

disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain.  

 

 Teknik Melanjutkan Cerita dan Media Tayangan Kehidupan Sosial Orang-

orang Pinggiran 

Teknik Melanjutkan Cerita  

Teknik melanjutkan cerita yang dimaksud adalah melanjutkan atau 

melengkapi cerita yang belum lengkap dari cerita sebelumnya yang disediakan 

oleh pengajar dalam bentuk tulisan berdasarkan media tayangan kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran yang disajikan saat pembelajaran berlangsung. 

Dari teknik melanjutkan cerita, diperoleh kemampuan siswa dalam melengkapi 

ide atau gagasan secara baik dalam sebuah tulisan atau cerita lanjutan  
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Penerapan teknik melanjutkan cerita dalam pembelajaran menulis dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Sebelum melanjutkan cerita tersebut dalam bentuk tulisan, siswa harus 

memperhatikan dengan saksama cerita atau karangan sebelumnya. Hal ini 

dimaksudkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam melanjutkan isi cerita . 

2) Dalam melanjutkan cerita, siswa harus melengkapi lanjutan cerita tersebut 

secara utuh. Maksudnya, cerita lanjutan atau karangan tersebut benar-

benar harus diselesaikan sampai akhir. 

3) Cerita lanjutan yang diselesaikan tersebut harus ada kaitannya dengan 

cerita atau karangan sebelumnya. Maksudnya, cerita atau tulisan tersebut 

harus benar-benar merupakan kelanjutan dari karangan sebelumnya, tidak 

menyimpang, dan merupakan suatu kesatuan rangkaian cerita yang utuh 

dari cerita sebelumnya 

Media Tayangan Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran  

Tayangan Orang Pinggiran merupakan program semi dokumenter yang 

bercerita mengenai perjuangan orang pinggiran untuk bisa bertahan hidup 

meskipun kehidupan mereka terus tergerus oleh perkembangan zaman. 

Memenuhi berbagai kebutuhan hidup meskipun dengan keterbatasan dan 

ketertinggalan menjadi inspirasi tersendiri bagi penonton. Motivasi dan 

semangat mereka menjalani hidup dapat mengatasi berbagai halangan yang 

ada. 
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 Menulis Cerpen  

Ada empat langkah-langkah dalam menulis cerpen yaitu 1) mencari ide, 

gagasan atau inspirasi, 2) membuat kerangka karangan, 3) menulis cerita dan 

4) mengoreksi.  

1). Mencari ide, gagasan atau imajinasi 

Sebenarnya ide ceritabanyak, jika seseorang kritis dan peka kepada 

kehidupan sekitarnya. Ide bisa diperoleh dari membaca buku, majalah, 

koran atau apa saja. 

2) Membuat kerangka karangan  

Kerangka karangan adalah garis besar cerita atau poin-poin penting 

cerita pada bagian awal, tengah, dan akhir. Seperti setting, tokoh, alur 

cerita, masalah atau konflik, solusi atau cerita pemecahan masalah 

(ending cerita).  

5) Menulis cerita  

Menyelesaikan dahulu cerita bagaimanapun bentuknya. Menulis cerita 

atau karya apapun hendaknya ditulis sampai selesai. Dengan selesainya 

suatu cerita kita bisa membaca dan menemukan kelebihan dan 

kekurangan kemudian diperbaiki.  

6) Mengoreksi  

Setelah sebuah cerita selesai ditulis dari awal hingga akhir, coba 

endapkan dahulu beberapa satu atau dua hari, kemudian cobalah baca 

dan koreksi, kemudian akan terlihat dengan sendirinya apa yang 

kurang sehingga bisa diperbaiki. Setelah itu, perbaiki cerita dengan 

mata seseorang redaktur yang kritis seolah bukan milik pembuat.  
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F. Metode Pembelajaran 

a.Tanya jawab 

b. Ceramah 

c. Teknik Melanjutkan Cerita  

d. Diskusi Kelompok  

e.  Penugasan 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Pertemuan 1  

NO Kegiatan Waktu Pendidikan Karakter  

1 Pendahuluan  

1. Guru mengkondisikan siswa 

dengan melakukan apersepsi 

2. Siswa bertanya jawab dengan 

guru tentang cerita pendek 

3. Guru menyampaikan tujuan 

dan manfaat dan langkah 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan  

 

10 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanya jawab 

 

 Ceramah  
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2 Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi  

1. Guru memberikan pendalaman 

materi mengenai tokoh dan 

penokohan, karena pada aspek 

ini siswa masih lemah 

menuliskan tokoh dan 

penokohan, serta latar ke 

dalam bentuk cerita 

2. Guru memberikan contoh 

cerita pendek 

3. Setiap siswa diberi pertanyaan 

oleh guru untuk dijawab secara 

mandiri. Pertanyaannya  

berhubungan dengan analisis 

unsur cerita pendek, tetapi 

guru lebih menekankan pada 

aspek tokoh dan penokohan 

serta aspek latar  

4. Guru dan siswa bersama-sama 

membahas pertanyan 

mengenai aspek tokoh dan 

penokohan serta aspek latar 

dalam menulis cerpen 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceramah  
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b. Elaborasi 

1. Siswa diminta untuk 

berkelompok menjadi 5 

kelompok untuk mengamati 

video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran yang berjudul 

“Kisah Pilu Bocah Yatim 

Piatu” 

2. Siswa diminta menulis 

kerangka cerita berdasarkan 

tema cerita yang ada dalam 

video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran yang berjudul 

“Kisah Pilu Bocah Yatim 

Piatu” 

3. Siswa  diberi lembaran oleh 

guru yang berisi awalan cerita 

pendek yang nantinya akan 

dilanjutkan siswa secara 

berkelompok dengan teman 

sebangkunya, diharapkan bisa 

saling bertukar ide untuk 

menuliskan sebuah cerita 

pendek 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemodelan  

 Diskusi 

kelompok 

 

 

 

 Penugasan  
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4. Guru memberikan petunjuk 

untuk melengkapi cerita 

berdasarkan cerita yang sudah 

ditulis di awalan oleh guru 

5. Siswa diminta menuangkan ide 

kerangka cerita  berdasarkan 

cerita yang telah ditulis oleh 

guru di awalan cerita pada 

selembaran yang sudah 

dibagikan menjadi sebuah 

cerita pendek yang utuh dan 

runtut secara berkelompok 

dengan teman sebangkunya 

c. Konfirmasi 

1. Beberapa siswa membacakan 

hasil pekerjaannya di depan 

kelas dan siswa lain 

memperhatikan untuk 

perbaikan dalam menulis cerita 

pendek selanjutnya 

2. Hasil pekerjaan siswa 

dikoreksi guru bersama siswa 

apakah sudah memenuhi 

kriteria penilaian atau belum 

 

 

 

 

40 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penilaian  
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3. Penutup 

1. Guru bertanya apakah siswa 

mengalami kesulitan dalam 

proses pembelajaran 

mengembangkan alur cerita. 

2. Siswa mengemukakan 

permasalahan yang dihadapi 

dalam mengembangkan alur 

cerita. 

3. Guru dan siswa melakukan 

refleksi pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

4. Guru menyuruh siswa untuk 

mengumpulkan tugasnya 

 

10 menit  

 

 Penilaian 

 Refleksi   
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Pertemuan 2 

NO Kegiatan Waktu Pendidikan Karakter  

1 Pendahuluan  

1. Guru mengkondisikan siswa 

dengan melakukan apersepsi. 

2. Guru membahas materi 

pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya. 

10 menit   

 Ceramah  

2 Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi  

1. Guru membagikan lembaran 

pekerjaan tugas menulis 

cerita pendek pada 

pertemuan sebelumnya 

kepada siswa. 

2. Guru menyebutkan 

kekurangan dan kelemahan 

siswa dalam dalam 

menuliskan cerita pendek 

3. Siswa diminta berkelompok 

kembali menjadi 5 kelompok 

untuk mengamati video 

kehidupan sosial orang-orang 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 Diskusi  

Kelompok  
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pinggiran, yang berbeda dari 

pertemuan sebelumnya yang 

akan dijadikan inspirasi 

dalam menuliskan sebuah 

cerita pendek 

b. Elaborasi 

1. Guru memberikan lembaran 

kepada siswa yang berisi 

awalan cerita yang nantinya 

akan dilanjutkan siswa secara 

individu berdasarkan tema 

cerita yang ada dalam video 

kehidupan sosial orang-orang 

pinggiran  

2. Guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk membuat 

cerpen secara utuh dan runtut 

berdasarkan tema cerita yang 

ada dalam video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran 

yang berjudul “Doa untuk 

Bunda Tercinta” secara 

individu  

c. Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

50 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penugasan  
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1. Pekerjaan masing-masing 

siswa ditukarkan dengan 

teman sebangkunya  

2. Teman sebangkunya menilai 

hasil pekerjaan temannya 

3. Siswa mengumpulkan hasil 

karyanya  

10 menit 

 

 

 Penilaian  

 

 

 

3. Penutup 

1. Guru memberikan apresiasi 

terhadap pekerjaan siswa 

2. Guru dan siswa melakukan 

refleksi pembelajaran yang 

telah dilakukan  

3. Guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan . 

4. Siswa memberikan saran dan 

kesan terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

 

10 menit  

 

 Ceramah  

 Tanya jawab  

  Refleksi 
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H. Media dan Alat  

Media  : Tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran, powerpoint  

     Alat : Lembar Kerja Siswa, Laptop, LCD, pengeras suara (speaker) 

II. Sumber Pembelajaran  

Buku paket dan buku pelengkap Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X SMA, 

contoh cerpen  

J. Penilaian  

Teknik Penilaian : Penugasan Individu 

Bentuk Instrumen : 1. Tes rubrik penilaian keterampilan menulis cerpen  

2. Nontes: lembar observasi, catatan harian guru dan siswa, 

wawancara, dokumentasi foto. 

Soal                   : Buatlah sebuah cerita pendek dari hasil imajinasimu berdasarkan 

tema video kehidupan sosial orang-orang pinggiran dengan 

memerhatikan unsur pembangun cerpen ! 

Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Cerpen 

N

o 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria Sko

r 

Kategor

i 

1 Alur dan 

Plot 

 

Menggunakan lima bagian alur yaitu 

pengenalan situasi cerita, pengungkapan 

peristiwa, menuju pada adanya konflik, 

16-

20 

Sangat 

Baik 
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puncak konflik dan penyelesaian dalam 

membuat cerita 

Menggunakan empat bagian alur yaitu 

pengenalan situasi cerita, menuju pada 

adanya konflik, puncak konflik, dan 

penyelesaian dalam membuat cerita  

11-

15 

Baik 

Menggunakan tiga bagian alur yaitu 

pengenalan situasi cerita, puncak konflik 

dan penyelesaian dalam membuat cerita  

6-10 Cukup 

Tidak menggunakan bagian alur dalam 

membuat cerita  

0-5 Kurang 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesesuaian 

isi dengan 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam mendeskripsikan tema sesuai dengan 

isi cerita yang sudah ditulis di awalan cerita, 

penulisan kesinambungan antarcerita 

beruntut  

 

Dalam mendeskripsikan tema sesuai dengan 

isi cerita yang sudah ditulis di awalan cerita, 

penulisan kesinambungan antarcerita  

beruntut  

16-

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

15 

Sangat 

Baik 

 

 

 

 

 

Baik 

Dalam mendeskripsikan tema cukup sesuai 

dengan isi cerita yang sudah ditulis di 

awalan cerita, penulisan kesinambungan 

cerita cukup beruntut 

6-10 Cukup 
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Dalam mendeskripsikan tema kurang sesuai 

dengan isi cerita yang sudah ditulis di 

awalan cerita, penulisan kesinambungan 

cerita tidak beruntut 

0-5 Kurang 

3 

 

 

 

 

 

Tokoh dan 

Penokohan 

 

 

 

 

Pemilihan tokoh sesuai dengan peranannya,  

pelukisan watak tokoh tajam dan nyata, 

pendeskripsian tokoh mampu membawa 

pembaca mengalami peristiwa cerita  

16-

20 

Sangat 

Baik 

Pemilihan tokoh sesuai dengan peranannya, 

pelukisan watak tokoh tajam dan nyata, 

pendeskripsian tokoh cukup  membawa 

pembaca mengalami peristiwa cerita  

11-

15 

Baik 

Pemilihan tokoh cukup sesuai dengan 

peranannya, pelukisan watak tokoh cukup 

tajam dan nyata, pendeskripsian kurang  

membawa pembaca mengalami peristiwa 

cerita 

6-10 Cukup 

Pemilihan tokoh kurang sesuai dengan 

peranannya, pelukisan watak tokoh kurang 

tajam dan nyata, pendeskripsian tidak  

membawa pembaca mengalami peristiwa 

cerita 

0-5 Kurang 

4 

 

 

Amanat  

 

 

Amanat yang disampaikan mengandung 

ajaran moral atau pesan didaktis, dan 
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mampu menggugah hati pembaca untuk ikut 

merasakan kandungan isi yang tersurat di 

dalam cerita  

9-10 Sangat 

Baik 

Amanat yang disampaikan  cukup 

mengandung ajaran moral atau pesan 

didaktis, dan cukup menggugah hati 

pembaca untuk ikut merasakan kandungan 

isi yang tersurat di dalam cerita  

6-8 Baik 

Amanat yang disampaikan kurang 

mengandung ajaran moral atau pesan 

didaktis, dan kurang menggugah hati 

pembaca untuk ikut merasakan kandungan 

isi yang tersurat di dalam cerita  

3-5 Cukup 

Amanat yang disampaikan tidak 

mengandung ajaran moral atau pesan 

didaktis, dan tidak menggugah hati pembaca 

untuk ikut merasakan kandungan isi yang 

tersurat di dalam cerita   

0-2 Kurang 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepatdalammemilihtempat yang 

mengukuhkanterjadinyaperistiwa, 

tepatdalammemililihwaktu yang 

sesuaidenganperistiwa, 

dantepatdalammenggambarkansuasana yang 

mendukungcerita 

16-

20 

Sangat 

Baik 
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Tepatdalammemilihtempat yang 

mengukuhkanterjadinyaperistiwa, 

tepatdalammemililihwaktu yang 

sesuaidenganperistiwa, 

dantepatdalammenggambarkansuasana yang 

mendukungcerita 

11-

15 

Baik 

Cukuptepatdalammemilihtempat yang 

mengukuhkanterjadinyaperistiwa, 

cukuptepatdalammemililihwaktu yang 

sesuaidenganperistiwa, 

dantepatdalammenggambarkansuasana yang 

mendukungcerita 

6-10 Cukup 

Kurangtepatdalammemilihtempat yang 

mengukuhkanterjadinyaperistiwa, 

kurangtepatdalammemililihwaktu yang 

sesuaidenganperistiwa, 

dankurangtepatdalammenggambarkansuasa

na yang mendukungcerita 

0-5 Kurang 

6 

 

 

 

 

 

Penggunaa

n Gaya 

Bahasa  

 

 

 

Sudahsesuaidalammemilihbahasa yang 

mengandungunsuremotifdanbersifatkonotati

f, dansesuaidalammemilihungkapan yang 

mewakilisesuatu yang 

diungkapkandalamcerita 

9-10 Sangat 

Baik 

Sudahsesuaidalammemilihbahasa yang 6-8 Baik 
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mengandungunsuremotifdanbersifatkonotati

f, dancukupsesuaidalammemilihungkapan 

yang mewakilisesuatu yang 

diungkapkandalamcerita 

 

Cukupsesuaidalammemilihbahasa yang 

mengandungunsuremotifdanbersifatkonotati

f, dancukupsesuaidalammemilihungkapan 

yang mewakilisesuatu yang 

diungkapkandalamcerita 

3-5 Cukup 

Kurangsesuaidalammemilihbahasa yang 

mengandungunsuremotifdanbersifatkonotati

f, dankurangsesuaidalammemilihungkapan 

yang mewakilisesuatu yang 

diungkapkandalamcerita 

0-5 Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor 100 Sangat 

Baik 
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Uraian Kategori dan Rentan Nilai Akhir 

No Kategori Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat baik  

Baik  

Cukup baik 

Kurang baik  

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49  

 

Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Cerpen 

No Aspek Skor Maksimal 

1 Alur dan Plot 20 

2 Kesesuaian isi dengan tema 20 

3 Tokoh dan penokohan 20 

4 Amanat 10 

5 Latar 20 

6 Bahasa 10 

Jumlah 100 

 

Penghitungan nilai akhir skala 0-100 adalah sebagai berikut.  

  Perolehan Skor  

Nilai akhir =  X  Skor Ideal (100) 

                  Skor Maksimum 
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Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran  

 

Jayanti S. Pd 

 

 Peneliti 

 

 Riana Dewi 

 2101411051 
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Lembar Kegiatan 4 

 

 

 

 

Lanjutkanlah cerita tersebut dari hasil imajinasimu, berdasarkan  tema 

video Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran yang berjudul “Kisah Pilu Bocah 

Yatim Piatu”yang sudah kamu amati ! 

 

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

 Di dusun yang sangat mungil tempat aku dan adik-adikku dibesarkan oleh 

kedua orang tuaku. Aku yang masih berumur 15 tahun kini tidak bisa melanjutkan 

sekolah lagi demi masa depan adik-adikku tercinta. Keluarga kami memang lah 

tergolong keluarga miskin, bagaimana tidak........ Ibu dan Ayahku yang sering 

sakit-sakitan membuatku untuk ikut bekerja demi memenuhi biaya berobat Ibu 

dan Ayahku, dan harus bisa memenuhi kehidupan keseharian adik-adikku.........  

 Kerja seadanya lah yang kini harus aku lakukan untuk kebutuhan 

keluargaku, kadang menjadi pembantu rumah tangga, kadang juga di sawah 

mencari ikan untuk aku jual keliling. Beginilah nasibku......!!!!! Sepulang kerja 

kadang aku melihat teman-teman seusiaku yang masih asyik-asyiknya bermain, 

tapi......... kenapa dengan diriku,,,,, yang hanya bisa menjadi anak yang selalu 

dalam keadaan kesusahan karena faktor ekonomi dikehidupan keluargaku.  

Ya Allah,,,,, kasihanilah keluargaku,,,,, 

Nama Kelompok : 

No. Presensi  : 

Kelas   : 
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Berilah   ketabahan dalam menjalani ujian kehidupan ini Ya Allah........ 

hamba rela bekerja susah payah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari 

dalam keluargaku ini, tapi tolong sembuhkanlah kedua orang tua hamba. 

“Itulah pintaku setiap kali aku bersujud kepada Allah”.  

Ayahku dan Ibuku sekarang terbaring sakit yang sudah 2 tahun................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selamat Mengerjakan  
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Lembar Kegiatan 5 

 

 

 

 

Lanjutkanlah cerita tersebut dari hasil imajinasimu, berdasarkan  tema 

video Kehidupan Sosial Orang-orang Pinggiran yang berjudul “Doa untuk Ibu 

Tercinta” yang sudah kamu amati ! 

 

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

Senja yang silih berganti seakan ikut merasakan dukaku selama ini. Siapa 

menyangka Ibuku sosok wanita terhebat yang ada di dunia ini pergi meninggalkan 

aku dan 2 saudaraku untuk selamanya. Selamat jalan Ibu dukaku tak pernah 

berujung usai karena kepergianmu. Engkaulah wanita terhebat yang ada di dunia 

ini Bu......... doakan anakmu semoga menjadi orang sukses. 

Akan selalu kupeluk engkau dengan doa rinduku ini Bu...... “Begitulah kata hati 

kecilku saat itu” saat ibuku meninggalkan aku dan 2 saudaraku untuk selama-

lamanya.  

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

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

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

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

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

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

Nama Siswa : 

No. Presensi : 

Kelas  : 
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....................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selamat Mengerjakan   
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Lampiran 3 

DAFTAR SISWA KELAS X-6 SMA NEGERI 1 JAKENAN 

 

NO Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Alfiananda L 

2 Anggi Nur Prastyo L 

3 Aniq Fu‟adi L 

4 Anisa Rambu Base P 

5 Destria Miranda P 

6 Dewi Ida Shofiah P 

7 Dhanang Wuryantono L 

8 Dina Witri S P 

9 Dwi Diah Ayu L P 

10 Dyah Ayu Apriliyana P 

11 Ermawati P 

12 Evi Puji Lestari P 

13 Evi Putri Lestari P 

14 Fine Wijaya Kusuma P 

15 Hayuning Sekar M P 

16 Heny Prihastuti P 

17 Heru Yudia Setyo A L 

18 Heski Rianika P 

19 Khoirul Anam L 

20 Laila Khairun Nisa P 
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21 Latifatul Munimah P 

22 Linda Avrilia Devi P 

23 Luthfi Abdillah P 

24 Maya Septian Y P 

25 Mila Sa‟ada P 

26 Na‟illa Ika Suzana P 

27 Novi Febiany P 

28 Novianasari P 

29 Nur Adi Prasetyo L 

30 Nur Sulistyoningsih P 

31 Okky Zainur E L 

32 Phipit Dyta Retnosari P 

33 Pradipta S Aji L 

34 Putri Miranda H P 

35 Rega Putri Puspitasari  P 

36 Reza Anggi Cahyani L 

37 Risa Susanti  L 

38 Siti Nurrohmah P 

39 Slamet Ari Wibowo L 

40 Sony Kurniawan L 

41 Sukoco L 

42 Wahyudi Setyo P L 

43 Windi Rahayu P 
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Lampiran 4 

Nilai Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Siklus I 

NO No. 

Responden  

Aspek Penilaian 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 NA 

`1 R-1 15 14 15 8 15 7 74 

2 R-2 17 16 15 7 15 7 77 

3 R-3 13 14 15 6 15 7 70 

4 R-4 15 17 16 7 15 7 77 

5 R-5 15 14 15 8 15 8 75 

6 R-6 13 14 15 6 15 7 70 

7 R-7 13 12 14 6 15 6 66 

8 R-8 14 13 15 8 14 7 71 

9 R-9 16 14 15 7 14 7 73 

10 R-10 15 15 14 7 13 7 71 

11 R-11 16 15 14 8 15 8 76 

12 R-12 16 16 16 7 15 6 76 

13 R-13 15 14 13 7 12 8 69 

14 R-14 15 14 14 8 15 7 73 

15 R-15 15 15 14 7 13 7 71 

16 R-16 16 15 14 7 14 7 73 

17 R-17 15 16 12 8 14 6 71 

18 R-18 15 16 15 8 14 7 75 

19 R-19 16 15 14 7 14 7 73 

20 R-20 16 16 15 8 14 7 76 

21 R-21 13 14 13 8 15 6 69 

22 R-22 14 15 15 7 13 7 71 

23 R-23 15 14 15 6 13 7 70 

24 R-24 15 15 14 7 13 8 72 

25 R-25 15 15 15 6 16 8 75 

26 R-26 16 15 14 7 14 7 73 

27 R-27 14 13 15 7 15 8 72 

28 R-28 14 14 13 6 12 8 67 

29 R-29 16 15 14 7 14 7 73 

30 R-30 15 16 14 8 15 7 75 

31 R-31 13 14 15 6 15 7 70 

32 R-32 13 14 15 6 15 7 70 

33 R-33 15 14 15 7 13 7 71 
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34 R-34 14 13 15 8 14 7 71 

35 R-35 15 14 15 8 15 8 75 

36 R-36 14 13 15 8 14 7 71 

37 R-37 14 13 15 8 14 7 71 

38 R-38 15 14 15 8 15 8 75 

39 R-39 16 15 14 7 14 7 73 

40 R-40 15 15 14 8 15 8 75 

41 R-41 14 14 15 6 15 7 71 

42 R-42 12 13 10 7 14 4 60 

43 R-43 11 12 14 7 13 7 64 

JUMLAH 629 619 619 308 612 304 3091 

RATA-RATA 14,62 14,39 14,39 7,16 14,23 7,06 71,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

254 

Lampiran 5 

Nilai Tes Keterampilan Menulis Cerita Pendek Siklus II 

 

NO No. 

Responden  

Aspek Penilaian 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 NA 

`1 R-1 16 17 16 9 16 8 82 

2 R-2 17 17 17 8 17 8 84 

3 R-3 17 17 17 8 16 8 83 

4 R-4 17 18 17 7 18 7 84 

5 R-5 17 16 18 8 16 8 83 

6 R-6 18 18 18 7 16 7 84 

7 R-7 15 17 16 8 15 9 80 

8 R-8 18 16 17 8 16 8 83 

9 R-9 16 17 16 8 15 8 80 

10 R-10 19 18 18 8 17 8 88 

11 R-11 18 17 17 8 16 8 84 

12 R-12 17 17 16 8 17 9 84 

13 R-13 17 16 16 9 16 9 83 

14 R-14 17 17 18 9 18 8 87 

15 R-15 17 17 18 8 18 7 85 

16 R-16 18 18 18 9 17 8 88 

17 R-17 16 15 17 7 15 8 78 

18 R-18 17 17 17 7 17 9 84 

19 R-19 17 17 16 8 17 8 83 

20 R-20 16 17 16 9 16 8 82 

21 R-21 18 17 17 8 16 8 84 

22 R-22 17 18 16 8 16 8 83 

23 R-23 16 16 17 7 15 8 79 

24 R-24 17 16 18 8 16 9 84 

25 R-25 18 18 18 8 17 7 86 

26 R-26 17 18 18 8 18 7 86 

27 R-27 19 18 18 8 17 8 88 

28 R-28 18 18 17 7 18 7 85 

29 R-29 17 18 16 8 16 8 83 

30 R-30 18 17 16 8 15 9 83 

31 R-31 16 18 17 8 14 9 82 

32 R-32 18 18 16 8 18 8 85 
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33 R-33 16 16 16 8 17 8 81 

34 R-34 18 17 16 8 18 8 85 

35 R-35 16 15 18 9 15 9 82 

36 R-36 18 18 18 8 17 8 87 

37 R-37 17 18 17 8 18 8 86 

38 R-38 19 16 15 8 19 9 86 

39 R-39 16 15 15 9 17 8 80 

40 R-40 16 16 17 8 17 8 82 

41 R-41 16 15 16 9 17 9 82 

42 R-42 18 16 16 7 15 8 76 

43 R-43 17 17 17 9 15 8 83 

JUMLAH 736 728 724 346 710 348 3591 

RATA-RATA 17,11 16,93 16,83 8,04 16,51 8,09 83,51 
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Lampiran 6 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I 

No Responden ASPEK PENGAMATAN 

1 2 3 4 5 6 

1 R 1       

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       

11 R 11       

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       

32 R 32       

33 R 33       

34 R 34       

35 R 35       

36 R 36       

37 R 37       

38 R 38       

39 R 39       

40 R 40       

41 R 41       

42 R 42       
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43 R 43       

 Jumlah         :                                                                   Cara pengisian : 

 = positif 

                                                                                                   -   =  negatif 

Persentase  : 

 

Keterangan : 

1. Aspek 1: Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

2. Aspek 2: Keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

3. Aspek 3: Siswa merespon positif dan tertarik terhadap teknik melanjutkan  

cerita dengan menggunakan media kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

4. Aspek 4 : Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menulis 

cerpen 

5. Aspek 5: Siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerpen 

6. Aspek 6: Siswa berpartisipasi dalam melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 
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PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS II 

No Responden ASPEK PENGAMATAN 

1 2 3 4 5 6 

1 R 1       

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       

11 R 11       

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       

32 R 32       

33 R 33       

34 R 34       

35 R 35       

36 R 36       

37 R 37       

38 R 38       

39 R 39       

40 R 40       

41 R 41       

42 R 42       

43 R 43       
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 Jumlah         :                                                                   Cara pengisian : 

 = positif 

                                                                                                   -   =  negatif 

Persentase  : 

 

Keterangan : 

1. Aspek 1: Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

2. Aspek 2: Keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

3. Aspek 3: Siswa merespon positif dan tertarik terhadap teknik melanjutkan  

cerita dengan menggunakan media kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

4. Aspek 4 : Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menulis 

cerpen 

5. Aspek 5: Siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerpen 

6. Aspek 6: Siswa berpartisipasi dalam melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media kehidupan sosial orang-orang pinggiran. 
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Lampiran 7 

PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS I 

Kelas  : 

Hari/Tanggal : 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat ditangkap 

guru selama pembelajaran berlangsung. Aspek yang ditulis berupa: 

1. Minat siswa dalam pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media kehidupan sosial orang-orang pinggiran  

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

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

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

2. Respon siswa terhadap penggunaan teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran: 

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

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

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

3. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran: 

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

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

............................................................................................................................. 
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4. Perilaku siswa selama proses pembelajaran menulis cerpen berlangsung dan 

kesan selama pembelajaran menulis cerpen berlangsung 

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

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

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

5. Pesan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran 

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

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

............................................................................................................................. 
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PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS II 

Kelas  : 

Hari/Tanggal : 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat ditangkap 

guru selama pembelajaran berlangsung. Aspek yang ditulis berupa: 

1. Minat siswa dalam pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan 

cerita dengan menggunakan media kehidupan sosial orang-orang pinggiran  

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

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

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

2. Respon siswa terhadap penggunaan teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran: 

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

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

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

3. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran: 

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

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

............................................................................................................................. 
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4. Perilaku siswa selama proses pembelajaran menulis cerpen berlangsung dan 

kesan selama pembelajaran menulis cerpen berlangsung 

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

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

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

5. Pesan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran 

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

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

............................................................................................................................. 
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Lampiran 8 

PEDOMAN JURNAL SISWA SIKLUS I 

Nama  :  

No.Presensi : 

Hari/Tanggal : 

 

 Tulislah pesan dan kesan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayanngan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Kesan dan pesan tersebut berisi tentang : 

1. Kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran : 

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

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

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

 

2. Kesulitan siswa dalam menerima penjelasan materi menulis cerpen yang 

diberikan oleh guru : 

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

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

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

 

3. Kesan siswa terhadap teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

video kehidupan sosial orang-orang pinggiran: 
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.............................................................................................................................

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

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

4. Perilaku dan sikap guru saat pembelajaran menulis cerpen (kesulitan siswa 

dalam menerima penjelasan materi cerpen yang diberikan oleh guru): 

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

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

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

5. Saran yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran  

:............................................................................................................................

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

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

. 
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PEDOMAN JURNAL SISWA SIKLUS II 

Nama  :  

No.Presensi : 

Hari/Tanggal : 

 

 Tulislah pesan dan kesan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media tayanngan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Kesan dan pesan tersebut berisi tentang : 

1. Kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran : 

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

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

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

 

2. Kesulitan siswa dalam menerima penjelasan materi menulis cerpen yang 

diberikan oleh guru : 

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

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

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

 

3. Kesan siswa terhadap teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media 

video kehidupan sosial orang-orang pinggiran: 
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.............................................................................................................................

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

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

4. Perilaku dan sikap guru saat pembelajaran menulis cerpen (kesulitan siswa 

dalam menerima penjelasan materi cerpen yang diberikan oleh guru): 

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

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

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

5. Saran yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran  

:............................................................................................................................

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

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

. 
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Lampiran 9 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I 

Pewawancara  : 

Nama Siswa  :  

Hari/Tanggal  : 

Waktu (pukul) : 

Tempat   : 

 

1. Apakah anda senang dengan pembelajaran menulis cerpen? 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

2. Bagaimana kesan anda terhadap pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran ? 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

3. Apakah anda memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

pada saat pembelajaran berlangsung ? 

Jawab...................................................................................................................

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

............................................................................................................................. 
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4. Apakah anda merasa kesulitan dalam melaksanakan program yang diberikan 

oleh guru ? 

Jawab...................................................................................................................

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

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

5. Bagaimana kesan anda dengan penerapan teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang 

digunakan dalam menyampaikan pembelajaran menulis cerpen ? 

Jawab...................................................................................................................

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

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

6. Apakah ada keuntungan dari pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran ? 

Jawab...................................................................................................................

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

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

7. Apakah setelah mengikuti pembelajaran melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

Anda sudah dapat menulis cerpen ? 

Jawab 

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

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

............................................................................................................................ 
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PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS II 

Pewawancara  : 

Nama Siswa  :  

Hari/Tanggal  : 

Waktu (pukul) : 

Tempat   : 

 

1. Apakah anda senang dengan pembelajaran menulis cerpen? 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

2. Bagaimana kesan anda terhadap pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran ? 

Jawab:..................................................................................................................

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

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

3. Apakah anda memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

pada saat pembelajaran berlangsung ? 

Jawab...................................................................................................................

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

............................................................................................................................. 
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4. Apakah anda merasa kesulitan dalam melaksanakan program yang diberikan 

oleh guru ? 

Jawab...................................................................................................................

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

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

5. Bagaimana kesan anda dengan penerapan teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang 

digunakan dalam menyampaikan pembelajaran menulis cerpen ? 

Jawab...................................................................................................................

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

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

6. Apakah ada keuntungan dari pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran ? 

Jawab...................................................................................................................

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

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

7. Apakah setelah mengikuti pembelajaran melalui teknik melanjutkan cerita 

dengan menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

Anda sudah dapat menulis cerpen ? 

Jawab...................................................................................................................

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

............................................................................................................................. 
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Lampiran 10 

HASIL PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I 

No Responden ASPEK PENGAMATAN 

1 2 3 4 5 6 

1 R 1 √ √ - - - √ 

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 - √ √ √ - √ 

11 R 11 - √ √ √ √ - 

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 √ √ √ - √ √ 

32 R 32 √ √ √ √ - √ 

33 R 33 √ √ √ √ √ √ 

34 R 34 √ √ - √ √ - 

35 R 35 √ √ √ √ - √ 

36 R 36 √ - √ - √ √ 

37 R 37 √ √ - √ √ - 

38 R 38 √ √ - √ √ √ 

39 R 39 √ √ √ √ - - 

40 R 40 √ - √ √ √ √ 

41 R 41 √ √ - - √ √ 

42 R 42 - √ - - √ √ 
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43 R 43 - √ √ - √ √ 

 Jumlah 32            29             33            28  30        32 

 

Persentase         73             67            77            65             70              63 

 

Keterangan : 

1. Aspek 1: Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

2. Aspek 2: Keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

3. Aspek 3: Siswa merespon positif dan tertarik terhadap teknik melanjutkan  

cerita dengan menggunakan media kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

4. Aspek 4 : Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menulis 

cerpen 

5. Aspek 5: Siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerpen 

6. Aspek 6: Siswa berpartisipasi dalam melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media kehidupan sosial orang-orang pinggiran 
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HASIL PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS II 

No Responden ASPEK PENGAMATAN 

1 2 3 4 5 6 

1 R 1 √ √ √ √ √ √ 

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 √ √ √ √ - √ 

11 R 11 √ √ √ √ √ √ 

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 √ √ √ - √ √ 

32 R 32 √ √ √ √ √ √ 

33 R 33 √ √ √ √ √ √ 

34 R 34 √ √ √ √ √ √ 

35 R 35 √ √ √ √ - √ 

36 R 36 √ - √ √ √ √ 

37 R 37 √ √ √ √ √ √ 

38 R 38 √ √ √ √ √ √ 

39 R 39 √ √ √ √ √ √ 

40 R 40 √ - √ √ √ √ 

41 R 41 √ √ - √ √ √ 

42 R 42 √ √ √ - √ √ 

43 R 43 √ √ √ √ √ √ 
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 Jumlah 40384139  40        41 

 

Persentase938895            909395 

 

Keterangan : 

1. Aspek 1: Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

2. Aspek 2: Keseriusan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

3. Aspek 3: Siswa merespon positif dan tertarik terhadap teknik melanjutkan  

cerita dengan menggunakan media kehidupan sosial orang-orang pinggiran 

4. Aspek 4 : Siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menulis 

cerpen 

5. Aspek 5: Siswa aktif mengerjakan tugas menulis cerpen 

6. Aspek 6: Siswa berpartisipasi dalam melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran menulis cerpen melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media kehidupan sosial orang-orang pinggiran 
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Lampiran 11 

HASIL PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS I 

Kelas  : X-6 

Hari/Tanggal : 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat ditangkap 

guru selama pembelajaran berlangsung. Aspek yang ditulis berupa: 

1. Minat siswa dalam pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media kehidupan sosial orang-

orang pinggiran  

Minat siswa sudah cukup tertarik. Siswa memperhatikan ketika 

guru sedang menyampaiakan teknik dan media yang akan diperkenalkan 

pada pembelajaran menulis cerpen  

 

2. Respon siswa terhadap penggunaan teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran: 

Respon siswa sudah cukup baik. Siswa cukup antusias antusias 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen menggunakan teknik melanjutkan 

cerita dan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Siswa 

juga merasa senang dengan memanfaatkan media video tayangan 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran dalam menulis cerpen, mereka 

merasa lebih mudah dalam berinspirasi ketika melihat video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran  
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3. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran: 

Siswa sudah cukup aktif dalam pembelajaran. Pada saat guru 

menjelaskan materi, siswa memperhatikan dengan baik meskipun ada 

beberapa siswa yang masih bicara sendiri dengan teman sebangkunya. 

Beberapa siswa juga ada yang bertanya kepada guru tentang materi yang 

belum dipahami 

 

4. Perilaku siswa selama proses pembelajaran menulis cerpen berlangsung 

dan kesan selama pembelajaran menulis cerpen berlangsung 

Siswa sangat antusias dan merespon dengan baik materi yang 

disampaikan guru, walaupun ada beberapa siswa yang membuat gaduh, 

tetapi pada saat guru menegurnya kelas kembali lagi tenang. Beberapa 

siswa yang masih terlihat bermalas-malasan , melamun dan berbicara 

dengan teman sebangkunya sudah mulai berkurang dan sudah mulai 

kondusif  

5. Pesan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran  

Teknik melanjutkan cerita dalam menulis cerpen berdasarkan 

kehidupan orang lain ini sangat membantu siswa dalam menggali ide 

cerita, apalagi ditambah dengan media video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran yang bisa menjadi gambaran kehidupan sosial siswa 

dalam menjalani hidup yang sebenarnya dan sudah terjadi atau nyata 
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dialami orang lain. Siswatertarik dengan teknik dan media yang sudah 

dilakukan oleh peneliti. 
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PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS II 

Kelas  : X-6 

Hari/Tanggal : 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat ditangkap 

guru selama pembelajaran berlangsung. Aspek yang ditulis berupa: 

1. Minat siswa dalam pembelajaran menulis cerpen melalui teknik 

melanjutkan cerita dengan menggunakan media kehidupan sosial orang-

orang pinggiran  

Minat siswa sudah tertarik. Siswa memperhatikan ketika guru 

sedang menyampaiakan teknik dan media yang akan diperkenalkan pada 

pembelajaran menulis cerpen  

2. Respon siswa terhadap penggunaan teknik melanjutkan cerita dengan 

menggunakan media video kehidupan sosial orang-orang pinggiran: 

Respon siswa sangat baik. Siswa antusias mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen menggunakan teknik melanjutkan cerita dan media video 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran. Siswa juga merasa sangat 

senang dengan memanfaatkan media video tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran dalam menulis cerpen, mereka merasa lebih 

mudah dalam berinspirasi ketika melihat video kehidupan sosial orang-

orang pinggiran  

3. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran: 
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Siswa sudah aktif dalam pembelajaran. Pada saat guru 

menjelaskan materi, siswa memperhatikan dengan baik, tidak ada siswa 

yang masih bicara sendiri dengan teman sebangkunya. Mereka sangat 

mmperhatikanmateri apa yang akan disampaikan oleh guru  

 

4. Perilaku siswa selama proses pembelajaran menulis cerpen berlangsung 

dan kesan selama pembelajaran menulis cerpen berlangsung 

Siswa sangat antusias dan merespon dengan baik materi yang 

disampaikan guru, tidak ada siswa yang membuat gaduh. Siswa yang 

masih terlihat bermalas-malasan , melamun dan berbicara dengan teman 

sebangkunya sudah berkurang dan mulai kondusif  

 

5. Pesan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran menulis cerpen melalui 

teknik melanjutkan cerita dengan menggunakan media video kehidupan 

sosial orang-orang pinggiran  

Teknik melanjutkan cerita dalam menulis cerpen berdasarkan 

kehidupan orang lain ini sangat bagus dan membantu siswa yang 

kesulitan  

dalam menggali ide cerita, apalagi ditambah dengan media video 

kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang bisa menjadi gambaran 

kehidupan sosial siswa dalam menjalani hidup yang sebenarnya dan 

sudah terjadi atau nyata dialami orang lain. Siswa  tertarik dengan teknik 

dan media yang sudah dilakukan oleh peneliti. 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 

Hasil Wawancara Siklus I 

 

Nama Siswa : Wahyudi Setyo Prayogo 

Kelas  : 42 

 

1. tidak begitu senang dengan pembelajaran menulis cerpen karena sulit 

untun mengembangkan ide cerita 

2. cukup suka dan cukup membantu dalam menulis crpen 

3. memahami  

4. awalnya sebelum dijelaskan lebih rinci saya masih merasa kesulitan 

karena belum paham caranya 

5. suka karena dapat membangun inspirasi dalam menulis cerita 

6. cukup ada keuntungannya yaitu kita bisa belajar mengenai 

kehidupan orang lain melalui media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran 

7. sudah bisa . 
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Hasil Wawancara Siklus I 

 

Nama Siswa : Slamet Ari Wibowo 

Kelas  : 39 

 

1. cukup senang  dengan pembelajaran menulis cerpen  

2. suka dan bisa membantu dalam menulis crpen, karena tinggal 

melanjutkan cerita sesuai dengan cerita awalan yang sudah dibuat 

oleh guru 

3. memahami  

4. sebelum dijelaskan lebih rinci saya masih merasa kesulitan karena 

belum paham caranya 

5. menyenangkan dan suka karena dapat membangun inspirasi dalam 

menulis cerita 

6. ada keuntungannya yaitu bisa belajar mengenai kehidupan orang lain 

melalui media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang 

sudah ditayangkan oleh guru 

7. bisa . 
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Hasil Wawancara Siklus I 

 

Nama Siswa : Anisa R.B 

Kelas  : 4 

 

1.  senang  dengan pembelajaran menulis cerpen  

2. suka dan bisa membantu dalam menulis crpen 

3.  memahami  

4. tidak karena caranya sangat simple dan mudah untuk dipahami 

5. menyenangkan dan suka karena dapat membangun inspirasi dalam 

menulis cerita 

6. ada keuntungannya yaitu bisa belajar mengenai kehidupan orang lain 

melalui media tayangan kehidupan sosial orang-orang pinggiran yang 

sudah ditayangkan oleh guru selain itu bisa dengan mudah menulis 

cerita lanjutan yang sudah ditulis oleh guru 

7. bisa . 
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Hasil Wawancara Siklus II 

 

Nama Siswa : Wahyudi Setyo Prayogo 

Kelas  : 42 

 

1. Senang karena teknik dan media guru sudah bervariasa tidak itu-itu 

saja 

2. sangat suka dan  membantu dalam menulis crpen 

3. memahami  

4. tidak sama sekali 

5. sangat senang karena dapat membangun inspirasi dalam menulis 

cerita, selain itu menulis cerpen juga semakin mudah 

6. ada keuntungannya 

7. sudah bisa . 
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Hasil Wawancara Siklus II 

 

Nama Siswa : Anisa R.B 

Kelas  : 4 

 

1.  senang  dengan pembelajaran menulis cerpen  

2. suka dan bisa membantu dalam menulis crpen 

3.  memahami  

4. tidak karena caranya sangat simple dan mudah untuk dipahami 

5. menyenangkan dan suka karena dapat membangun inspirasi dalam 

menulis cerita 

6. ada banyak sekali  keuntungannya yaitu bisa belajar mengenai 

kehidupan orang lain melalui media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran yang sudah ditayangkan oleh guru selain itu 

bisa dengan mudah menulis cerita lanjutan yang sudah ditulis oleh 

guru 

7. bisa . 
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Hasil Wawancara Siklus II 

 

 

Nama Siswa : Dyah Ayu Apriliyana 

Kelas  :10 

 

1. sangat senang  dengan pembelajaran menulis cerpen  

2. suka dan sangat membantu dalam menulis crpen 

3.  memahami  

4. tidak merasa kesulitan 

5. menyenangkan  

6. ada banyak sekali  keuntungannya yaitu bisa belajar mengenai 

kehidupan orang lain melalui media tayangan kehidupan sosial 

orang-orang pinggiran yang sudah ditayangkan oleh guru selain itu 

bisa dengan mudah menulis cerita lanjutan yang sudah ditulis oleh 

guru 

7. bisa . 
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Lampiran 14 

Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerpen Siklus I  
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Lampiran 15 

Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerpen Siklus II 
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