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Latar belakang diadakannya penelitian di SMPIT Bina Amal Gunungpati 
yaitu pemecahan permasalahan yang dialami karena pembelajaran menyusun teks 
cerita pendek yang belum efektif. Peserta didik masih kesulitan dalam 
mengembangkan gagasan mereka untuk dituangkan dalam sebuah teks cerita 
pendek, kesulitan menyusun teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur 
teks cerita pendek serta sikap dan perilaku yang ditunjukkan peserta didik selama 
proses pembelajaran kurang baik. 

Permasalahan yang dikaji yaitu, (1) kualitas proses pembelajaran, (2) 
peningkatan keterampilan menyusun teks cerita pendek, (3) perubahan sikap religi 
peserta didik selama pembelajaran, dan (4) perubahan sikap sosial peserta didik 
selama pembelajaran. Penelitian ini bertujuan meningkatkan keterampilan peserta 
didik dalam menyusun teks cerita pendek disertai dengan perubahan sikap dan 
perilaku peserta didik selama pembelajaran mencakup sikap religi dan sikap 
sosial. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action 
research) yang terdiri atas dua siklus. Subjek penelitian ini adalah kemampuan  
menyusun teks cerita pendek peserta didik kelas VII Aisyah SMPIT Bina Amal 
Gunungpati. Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII 
Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungpati. Peneliti memperoleh data dari teknik tes 
dan nontes.  Teknik tes berupa tes keterampilan menyusun teks cerita pendek. 
Teknik nontes diperoleh dari observasi, wawancara, jurnal peserta didik dan guru, 
dan dokumentasi foto. Analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif dan 
kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan menyusun teks 
cerita pendek dapat ditingkatkan dengan menggunakan model discovery learning 
dan media dongeng. Secara proses, keberhasilan proses pembelajaran ini 
ditunjukkan dengan peningkatan keantusiasan peserta didik, keaktifan peserta 
didik, keinstensifan proses pembelajaran, kondisi kondusif peserta didik, dan 
sikap reflektif peserta didik yang terlihat perubahannya dari tahap siklus I ke 
tahap siklus II yang menunjukkan bahwa peserta didik sudah bisa menyesuaikan 
dengan kondisi pembelajaran. Peserta didik lebih antusias dan bersemangat dalam 
pembelajaran, peserta didik lebih aktif dalam diskusi, peserta didik lebih mandiri 
dan menjadikan proses menyusun teks cerita pendek berlangsung intensif, peserta 
didik mampu menciptakan kondisi yang kondusif saat presentasi hasil menyusun 



iii 
 

teks cerita pendek, dan peserta didik lebih reflektif setelah pembelajaran 
berlangsung. Hasil tes keterampilan juga menunjukkan adanya peningkatan, 
peningkatan tersebut ditunjukkan dengan peningkatan nilai pada tiap aspek. Nilai 
rata-rata tes keterampilan menyusun teks cerita pendek pada siklus I yang hanya 
memperoleh nilai rata-rata 1,85 mengalami peningkatan sebesar 1,48 atau 37,4% 
menjadi 3,28 pada siklus II. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada sikap 
religius dan sikap sosial peserta didik. Sikap religius peserta didik pada siklus I ke 
siklus II meningkat 13,64% dari rata-rata 3,36 menjadi 3,90. Sedangkan sikap 
sosial peserta didik, pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 3,02 dengan kategori 
baik dan meningkat 14,2% menjadi rata-rata 3,59 atau kategori sangat baik. 
Perolehan hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran menyusun teks cerita 
pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng dapat 
dikatakan berhasil. Perilaku peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 
menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 
dongeng mengalami perubahan kearah yang lebih positif. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada guru 
mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menggunakan model discovery 
learning dan media dongeng sebagai alternatif pembelajaran menyusun teks cerita 
pendek. Bagi praktisi pendidikan, disarankan agar melakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai keterampilan menyusun teks cerita pendek dengan model, 
strategi, teknik, media atau metode yang lain agar memberikan alternatif dalam 
pembelajaran. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Pada tahun ajaran 2013/2014 kurikulum yang digunakan dalam sistem 

pembelajaran di Indonesia adalah kurikulum 2013.  

Dalam kurikulum 2013 ada beberapa pola pembelajaran yang 

disempurnakan yaitu pola pembelajaran yang dulu berpusat pada guru menjadi 

berpusat pada peserta didik, pola pembelajaran satu arah (interaksi) menjadi 

pembelajaran interaktif, pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara 

jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang 

dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet), pola pembelajaran yang pada 

kurikulum sebelumnya pasif menjadi pola pembelajaran aktif, pola pembelajaran 

sendiri menjadi pola pembelajaran kelompok, pola pembelajaran alat tunggal 

menjadi pembelajaran berbasis alat mulitimedia. 

Dari penyempurnaan pola pikir tersebut sudah jelas bahwa kurikulum 

2013 peserta didik dituntut untuk aktif dalam mencari dan memperoleh 

pengetahuan baik dari guru maupun dari media belajar lain. Sedangkan guru 



2 
 

 
 

dalam kurikulum 2013 hanya bersifat sebagai fasilitator yang juga dituntut untuk 

lebih kreatif dalam menyajikan media-media pembelajaran yang dapat mengajak 

peserta didik lebih antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

Pada kurikulum 2013 khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia 

materi pelajaran ditekankan pada kompetensi berbahasa sebagai alat komunikasi 

untuk menyampaikan gagasan dan pengetahuan, peserta didik dibiasakan 

menyusun teks yang sistematis, logis, dan efektif melalui latihan-latihan 

penyusunan teks, serta peserta didik dikenalkan dengan aturan-aturan teks yang 

sesuai sehingga tidak rancu dalam proses penyusunan teks. 

Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib dalam 

kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 pembelajaran bahasa Indonesia diajarkan 

secara tematik dan diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Hal ini disebabkan 

dalam kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. 

Pembelajaran berbasis teks tersebut dapat berupa teks lisan dan tertulis. 

Materi pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan untuk kelas VII adalah teks 

hasil observasi, teks tanggapan deskriptif, teks eksposisi, teks eksplanasi, dan teks 

cerita pendek. Pembelajaran yang bersifat sastra hanya terfokus pada teks cerita 

pendek. Sedangkan pembelajaran yang bersifat kebahasaan memiliki porsi yang 

cukup banyak. 

Pembelajaran berbasis teks dimulai dengan meningkatkan pengetahuan 

seperti struktur, kaidah, dan makna suatu teks dilanjutkan dengan keterampilan 

menyajikan, menyusun, suatu teks tulis maupun lisan, dan dari kegiatan tersebut 
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akan dihasilkan pembentukan kesantunan berbahasa serta sikap penghargaan 

terhadap bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa.   

Salah satu teks yang diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 

kurikulum 2013, khususnya untuk tingkat SMP kelas VII adalah teks cerita 

pendek, hal ini tercantum dalam kompetensi dasar 4.2 Menyusun teks hasil 

observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi dan cerita pendek, sesuai 

dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan.  

Istilah ‘menulis’ (kurikulum KTSP) dalam kurikulum 2013 diganti 

dengan istilah ‘menyusun’. Berdasarkan konsepnya, istilah ‘menyusun’ dalam 

salah satu kompetensi dasar kurikulum 2013 memiliki arti yang sama dengan 

konsep menulis. Tuntutan dalam kurikulum 2013, peserta didik harus mampu 

menyusun teks cerita pendek dengan memerhatikan struktur teks cerita pendek 

yang tepat dengan bahasa yang sesuai dengan kaidah penulisan cerita pendek yang 

berlaku.  

Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa, yaitu suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatp muka dengan orang lain. Secara luas dapat dikatakan bahwa 

komunikasi adalah suatu pengiriman dan penerimaan pesan-pesan yang pasti 

terjadi (Tarigan, 1982:13). 

Cerita pendek merupakan salah satu genre karya sastra yang berbentuk 

prosa fiksi yang menyangkut persoalan kehidupan dan berisi satu peristiwa atau 

kejadian yang menarik untuk diceritakan. Menurut Jakob Sumardjo (dalam 

Kusmayadi 2010:7) Cerita pendek adalah cerita atau rekaan fiktif. Artinya bukan 
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berupa analisis argumentasi dan peristiwanya tidak benar-benar telah terjadi serta 

relatif pendek. Kependekan sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya jauh 

lebih pendek dari novel, melainkan karena aspek masalah yang diceritakannya. 

Menyusun teks cerita pendek merupakan salah satu bentuk keterampilan 

berbahasa dan menulis kreatif. Menyusun teks cerita pendek merupakan wujud 

kegiatan ekspresi sastra yang harus diajarkan kepada peserta didik. Menyusun teks 

cerita pendek bermanfaat untuk melatih peserta didik dalam menuangkan gagasan 

dan mengembangkan imajinasi peserta didik. Selain itu, menyusun teks cerita 

pendek dapat mengembangkan kreativitas peserta didik kedalam sebuah tulisan. 

Proses menyusun teks cerita pendek secara tertulis memerlukan sebuah 

rangsangan agar dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik, serta dapat 

merangsang daya imajinasi peserta didik. Ketertarikan tersebut harus diasah sejak 

dini, karena dengan ketertarikan untuk menyusun teks cerita pendek tersebut 

peserta didik dapat menyalurkan daya imajinasi. Imajinasi dapat berasal dari 

pengalaman hidup sesorang, baik pengalaman yang langsung dirasakan maupun 

pengalaman yang berasal dari orang lain.  

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VII Aisyah SMPIT Bina 

Amal Gunungpati, diketahui bahwa dalam pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek secara tertulis masih perlu ditingkatkan. Ada beberapa faktor yang 

membuat peserta didik kesulitan dalam pembelajaran keterampilan menyusun teks 

cerita pendek secara tertulis. Beberapa kesulitan yang dialami peserta didik antara 

lain. 



5 
 

 
 

Pertama, peserta didik sulit untuk mengembangkan gagasan menjadi 

sebuah teks cerita pendek. Sebenarnya peserta didik sudah memiliki gagasan, 

namun mereka merasa bingung apakah gagasan tersebut cocok jika dijadikan 

sebuah cerita pendek. 

Kedua, peserta didik merasa bingung dalam menyusun teks cerita pendek 

karena peserta didik belum memperhatikan struktur teks cerita pendek secara 

benar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh penguasaan teori peserta didik. Dapat juga 

dipengaruhi oleh penggunaan metode kurang tepat. Selain itu, faktor yang 

memengaruhi adalah pembelajaran yang kurang menarik dan memotivasi peserta 

didik. Peserta didik merasa bosan dan jenuh. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh 

psikologi peserta didik SMP yang merasa cepat bosan. 

Ketiga, peserta didik kurang tertarik dengan pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek. Hal ini disebabkan, kurangnya motivasi yang diterima peserta didik 

saat pembelajaran menyusun teks cerita pendek. Peserta didik kurang termotivasi 

dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek dapat disebabkan tidak adanya 

variasi dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek. Variasi dalam 

pembelajaran dapat diwujudkan dengan penggunaan model dan media 

pembelajaran yang tepat, dan membuat peserta didik merasa senang dan tertarik 

dalam mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek. Selain itu, 

komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek di 

kelas masih bersifat satu arah, yaitu kegiatan pembelajaran masih didominasi 

penjelasan dari guru, sedangkan peserta didik lebih banyak diam dan 

mendengarkan penjelasan dari guru. Sebenarnya guru sudah memberikan 
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kesempatan peserta didik untuk bertanya mengenai materi teks cerita pendek. 

Namun kesempatan itu jarang digunakan oleh peserta didik, sehingga guru tidak 

menggetahui tingkat pemahaman peserta didik.  

Keempat, penggunaan model dan media yang kurang bervariasi dalam 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek. Penggunaan model pembelajaran 

yang tepat untuk membelajarkan menyusun teks cerita pendek kepada peserta 

didik sangat penting. Tidak hanya model pembelajaran yang dibutuhkan dalam 

mengajarkan kompetensi menyusun teks cerita pendek, media pembelajaran pun 

sama penntingnya. Selain itu, penggunaan media juga dapat menentukan 

keberhasilan peserta didik dalam menyusun teks cerita pendek.  

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, guru harus mengambil langkah dalam 

proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan model dan media 

tertentu yang sesuai sehingga dapat meningkatkan kemampuan menyusun teks 

cerita pendek peserta didik. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, peneliti 

memberikan solusi untuk menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng sebagai upaya peningkatan kemampuan menyusun teks cerita pendek 

untuk  peserta didik  kelas VII Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungpati. 

Model discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran 

yang diharapkan dapat diimplementasikan pada kurikulum 2013. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  65 Tahun  2013 tentang 

Standar  Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa ranah keterampilan 

diperoleh melalui kegiatan  mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, 

dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang 
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diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan  

proses  pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan  tersebut 

perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian  (discovery/inquiry learning). Tujuan penerapan model 

pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah agar proses pembelajaran lebih 

berbobot, lebih bermakna, dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

dapat mengeksplorasi kemampuannya secara optimal.  

Model discovery learning  ini juga dapat dikolaborasikan dengan media 

dongeng yang nantinya dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan keterampilan 

menyusun teks cerita pendek pada peserta didik. Media adalah alat bantu apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. 

Untuk menunjang pembelajaran di dalam kelas, salah satu hal yang didapat 

digunakan yaitu media pengajaran. Dengan adanya media pengajaran dalam 

proses pembelajaran akan dapat membantu peserta didik belajar dengan lebih baik 

(Djamarah 2010: 121). Media dongeng dalam pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek dijadikan sebagai acuan, dimana tema dari dongeng akan dijadikan 

sebagai tema dasar penyusunan teks cerita pendek. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini akan dibahas keterampilan menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng.  

Penggunaan model discovery learning dan media dongeng memiliki 

potensi yang baik untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

menyusun teks cerita pendek. Oleh karena itu, peneliti akan mengangkat hal 

tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Keterampilan 



8 
 

 
 

Menyusun Teks Cerita Pendek Menggunakan Model Discovery Learning dan 

Media Dongeng Pada Peserta Didik Kelas VII Aisyah SMPIT Bina Amal 

Gunungpati. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-

masalah yang menjadi penghambat keberhasilan pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek sebagai berikut: 

1. Peserta didik  kesulitan mengembangkan gagasan menjadi teks cerita 

pendek. 

2. Peserta didik merasa bingung dalam menyusun teks cerita pendek 

karena peserta didik belum memahami struktur teks cerita pendek 

secara benar. 

3. Pembelajaran menyusun teks cerita pendek kurang menyenangkan. 

4. Kurang maksimalnya penggunaan model, metode, media, teknik dan 

pendekatan 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang muncul 

sangat beragam. Untuk itu perlu dilakukan pembatasan masalah agar pembahasan 

penelitian ini tidak meluas. Penelitian ini difokuskan pada upaya peningkatan 

keterampilan menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery 

learning dan media dongeng pada peserta didik  kelas VII Aisyah SMPIT Bina 

Amal Gunungpati. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng pada peserta didik kelas VII 

Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungpati? 

2) Bagaimana peningkatan keterampilan menyusun teks cerita pendek peserta 

didik kelas VII Aisyah SMPIT Gunungpati dalam pembelajaran menyusun 

teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng? 

3) Bagaimana perubahan sikap menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 

Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana memahami 

informasi lisan dan tulis peserta didik kelas VII Aisyah SMPIT Gunungpati 

dalam rangka mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng? 

4) Bagaimana perilaku percaya diri, peduli dan santun peserta didik kelas VII 

Aisyah SMPIT Gunungpati setelah mengikuti pembelajaran keterampilan 

menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan 

media dongeng? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) Mendeskripsikan proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng pada peserta 

didik  kelas VII Aisyah SMPIT Gunungpati. 

2) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng pada peserta 

didik kelas VII Aisyah SMPIT Gunungpati. 

3) Mendeskripsikan perubahan sikap menghargai dan mensyukuri keberadaan 

bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana 

memahami informasi lisan dan tulis pada peserta didik kelas VII Aisyah 

SMPIT Gunungpati. 

4) Mendeskripsikan perilaku percaya diri, peduli dan santun peserta didik kelas 

VII Aisyah SMPIT Gunungpati setelah mengikuti pembelajaran menyusun 

teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1) Manfaat Teoretis 

a. Sebagai bahan kajian untuk meningkatkan pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu penelitian yang berhubungan dengan 

menyusun teks cerita pendek. 
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2) Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

1) Pembelajaran menyusun teks cerita pendek lebih menarik 

2) Memudahkan peserta didik untuk menyusun teks cerita pendek 

3) Memberikan pengalaman menyusun teks cerita pendek yang lebih 

imajinatif dan lebih menarik. 

b. Bagi Guru 

1) Membantu dalam meningkatkan kemampuan menyusun teks cerita 

pendek pada peserta didik kelas VII Aisyah SMPIT Gunungpati. 

2) Memperoleh pengalaman penelitian tindakan kelas untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran. 

3) Menghasilkan karya ilmiah sebagai pengembangan profesi guru. 

c. Bagi Sekolah  

1) Meningkatakan kualitas pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

yang baik dari segi proses maupun hasil. 

2) Memberikan masukan tentang pengembangan pembelajaran 

kurikulum 2013. 

d. Bagi Peneliti yang Lain 

1) Pengalaman penelitian tindakan kelas sebagai calon guru. 

2) Menghasilkan karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan memperoleh 

gelar akademik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Sebuah penelitian tidak lepas dari penelitian sebelumnya. Demikian pula 

dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya menjadi rujukan dan sumber 

penelitian bagi penelitian ini. Rujukan yang dimaksud adalah rujukan yang 

relevan untuk penelitian ini. Rujukan yang relevan untuk penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2011), Wela (2012), Rosiyadi (2013), Puji 

(2013), Devi (2013), Pardede (2011), Balim (2009). 

Dewi Ika Fitriyana (2011) dalam penelitiannya yang berjudul  

Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Melalui Media Berita Dengan Metode 

Latihan Terbimbing pada Siswa Kelas X.3 SMA Negeri 1 Rembang Purbaligga. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen melalui media berita dengan metode latihan terbimbing pada siswa kelas 

X.3 SMA Negeri 1 Rembang dari nilai pratindakan, siklus I sampai dengan siklus 

II mengalami peningkatan sebesar 13,5 poin. Sebelum dilakukan tindakan, nilai 

rata-rata siswa 61,44. Pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 8,87 poin 

dengan nilai rata-rata siswa menjadi 70,31 dan pada siklus II mengalami 

peningkatan rata-rata siswa sebesar 83,81. Peningkatan nilai rata-rata siswa juga 

diikuti dengan perubahan perilaku siswa negative menjadi positif. Pada akhir 

tindakan siklus II terlihat peningkatan proses, yaitu antusias, semangat, aktif, dan 

percaya diri. 
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Relevansi penelitian Dewi dengan penelitian ini adalah jenis penilitian 

yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas (PTK), objek kajian yang diteliti 

yaitu keterampilan menyusun teks cerita pendek, dan meggunakan alat bantu atau 

media untuk membantu meningkatkan keterampilan menyusun teks cerita pendek. 

Penelitian terhadap keterampilan menulis teks cerita pendek melalui media berita 

dengan metode latihan terbimbing mendapatkan hasil yang baik. Peneliti juga 

berharap mendapatkan hasil yang sama pada pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng pada peserta 

didik kelas VII Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungpati.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan Dewi dengan peneliti terletak pada 

media yang digunakan dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan media 

dongeng untuk meningkatkan keterampilan menyusun teks cerita pendek, 

sedangkan penelitian yang dilakukan Dewi menggunakan media berita. Penelitian 

Dewi dilakukan pada peserta didik kelas X SMA, sedangkan penelitian ini 

dilakukan pada peserta didik kelas VII SMP. 

Wela (2012) dalam penelitiannya berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Cerpen Siswa Kelas X.2 Dengan Model Pembelajaran Sinektik  SMA N 1 

Rembang Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model sinektik dapat 

meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa kelas X.2 SMA N 1 Rembang 

Purbalingga. Skor rata-rata menulis cerpen yang diperoleh siswa sebelum 

tindakan adalah 68,97. Mengalami peningkatan pada tindakan siklus I, namun 

belum mencapai hasil yang optimal. Skor rata-rata yang dicapai siswa pada siklus 

I adalah 73,80. Skor rata-rata tersebut telah mengalami peningkatan namun belum 
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mencapai kriteria keberhasilan yaitu 75. Setelah tindakan siklus II, terjadi 

peningkatan dari segi hasil menulis cerpen siswa. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

skor rata-rata yang dicapai siswa pada akhir siklus II yaitu 80,03. Selain itu, 

terjadi peningkatan kualitas proses pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X.2 

SMA N 1 Rembang Purbalingga. Siswa menjadi lebih berani bertanya, menjawab 

pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan berantusias saat pembelajaran menulis 

cerpen berlangsung. 

Relevansi penelitian Wela dengan penelitian ini adalah jenis penilitian 

yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas (PTK), objek kajian yang diteliti 

yaitu keterampilan menyusun teks cerita pendek, dan meggunakan model 

pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menyusun teks cerita pendek. Hal 

yang membedakan adalah jenis model yang digunakan, Wela menggunakan 

model sinektik untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen sedangkan 

peneliti menggunakan model discovery learning. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Wela terletak pada 

model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan Wela 

adalah model sinektik dan  peneliti menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning. Selain itu perbedaan penelitian yang dilakukan Wela dengan penelitian 

ini terletak pada media pembelajaran yang digunakan. Wela tidak mengangkat 

secara khusus media pembelajaran yang digunakan sedang peneliti menggunakan 

media dongeng sebagai alat bantu untuk meningkatkan keterampilan menyusun 

teks cerita pendek. 
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Rosiyadi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerita Pendek Menggunakan Media Feature pada Siswa 

Kelas X.5 SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek 

menggunakan media feature pada siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 Karangkobar 

Banjarnegara dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan menulis cerpen siswa 

kelas X.5 SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara meningkat setiap siklusnya. 

Pada siklus I nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa sebesar 70,33. Dan pada 

siklus II meningkat sebesar 12,64 menjadi 79,22. Peningkatan keterampilan 

menulis cerpen pada tiap siklus diikuti dengan perubahan perilaku siswa ke arah 

positif. Hal tersebut terlihat pada keaktifan siswa dan keantusiasan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran setelah menggunakan media feature dalam pembelajaran 

menulis cerpen. Selain itu, siswa juga merasa senang dan tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan media feature. 

Relevansi penelitian Rosiyadi dengan penelitian ini adalah jenis 

penilitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas (PTK), objek kajian 

yang diteliti yaitu keterampilan menyusun teks cerita pendek, dan meggunakan 

alat bantu atau media untuk membantu meningkatkan keterampilan menyusun 

teks cerita pendek. Penelitian terhadap keterampilan menulis teks cerita pendek 

melalui media feature mendapatkan hasil yang baik. Peneliti juga berharap 

mendapatkan hasil yang sama pada pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng pada peserta didik 

kelas VII Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungpati.  
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Perbedaan penelitian yang dilakukan Rosiyadi dengan peneliti terletak 

pada media yang digunakan dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan 

media dongeng untuk meningkatkan keterampilan menyusun teks cerita pendek, 

sedangkan penelitian yang dilakukan Rosiyadi menggunakan media feature. 

Penelitian Rosiyadi dilakukan pada peserta didik kelas X SMA, sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas VII SMP. 

Puji (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerpen Berdasarkan Kehidupan Diri Sendiri 

Menggunakan Metode Writing in the Here and Now dengan Media Audiovisual 

pada Siswa Kelas X Sunan Ampel SMA Walisongo Pecangaan”. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas yang meliputi dua siklus. Tiap siklus terdiri 

atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pengambilan data 

dilakukan dengan tes dan nontes. Alat pengambilan data berupa pedoman 

observasi, jurnal, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi foto. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis cerpen siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode writing in the here and 

now dengan media audiovisual telah mencapai hasil yang optimal. Hasil tes 

menulis cerpen pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 72,51. Setelah dilakukan 

tindakan siklus II diperoleh nilai rata-rata 82,45 atau meningkat sebesar 9,94 atau 

13,70%. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menulis cerpen siswa 

telah mencapai hasil yang optimal. Hasil analisis data nontes juga menunjukkan 

adanya perubahan perilaku siswa. Siswa merespon positif terhadap pembelajaran 
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menulis cerpen dengan menunjukkan sikap keaktifan, keantusiasan, kesungguhan 

siswa, keberanian, dan kepercayaan diri siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen dengan menggunakan metode writing in the here and now dengan 

media audiovisual. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Puji dengan penelitian ini ialah 

pada bidang kajian yang diteliti, yaitu keterampilan menyusun teks cerita pendek 

dan menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantunya. Hal yang 

membedakan adalah jenis media yang digunakan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Puji terletak 

pada media yang digunakan. Media  yang digunakan Puji adalah media 

audiovisual sedang peneliti menggunakan media dongeng. Selain itu Puji 

menggunakan metode khusus dalam meningkatkan keterampilan menyusun teks 

cerita pendek yaitu metode writing in the here and now, sedangkan penelitian ini 

menerapkan model discovery learning dan media dongeng untuk meningkatkan 

keterampilan menyusun teks cerita pendek. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Devi (2013) dalam penelitian yang 

berjudul Penggunaan Media Dongeng Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis 

Pantun Siswa Kelas VII Mts Raudlatul Ulum Karangploso. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas yang meliputi dua siklus. Berdasarkan hasil 

analisis data didapatkan hasil sebagai berikut. Pada aspek proses penggunaan 

media dongeng siklus I peserta didik yang mengerjakan tugas dengan sungguh-

sungguh sejumlah 54%. Peserta didik yang segera mengerjakan apabila mendapat 

tugas sebanyak 54%, dan peserta didik yang bersemangat mengerjakan tugas 
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sejumlah 18%. Peserta didik yang saling membantu anggota kelompok sejumlah 

42%. Peserta didik yang memberikan kesempatan kepada teman kelompoknya 

mengemukakan pendapat sebanyak 69%. Peserta didik yang memecahkan 

masalah bersama-sama sebanyak 69%. Penggunaan media dongeng dalam 

menulis pantun, peserta didik dibiasakan untuk mandiri dan kreatif. Peserta didik 

yang mengerjakan berdasarkan kemampuan sejumlah 100%. Peserta didik yang 

tidak mengganggu kelompok lain sebanyak 54%. Peserta didik yang 

menggunakan pemilihan kata yang sesuai dan baik 24%, dan peserta didik yang 

mengerjakan berdasarkan ide sendiri sejumlah 100%.  Pada siklus II bahwa 

peserta didik yang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh sejumlah 85%. 

Peserta didik yang segera mengerjakan apabila mendapat tugas sebanyak 79%, 

dan yang bersemangat mengerjakan tugas sejumlah 91%. Kekompakan dalam 

kelas terlihat dalam kerjasama antar anggota sudah terlihat meningkat. Peserta 

didik yang saling membantu anggota kelompok sejumlah 73%. Peserta didik yang 

memberikan kesempatan kepada teman kelompoknya mengemukakan pendapat 

sebanyak 82%. Peserta didik yang memecahkan masalah bersama-sama sebanyak 

76%. Penggunaan media dongeng dalam menulis pantun, peserta didik dibiasakan 

untuk mandiri dan kreatif. Peserta didik yang mengerjakan berdasarkan 

kemampuan sejumlah 91%. Peserta didik yang tidak mengganggu kelompok lain 

sebanyak 79%. Peserta didik yang menggunakan pemilihan kata yang sesuai dan 

baik 79%, dan peserta didik yang mengerjakan berdasarkan ide sendiri sejumlah 

91%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan penggunaan media 
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dongeng untuk meningkatkan kemampuan menulis pantun mampu meningkatkan 

kreatif dan kemandirian peserta didik kelas VII MTs Raudlatul Ulum. 

Pada aspek hasil media dongeng mampu meningkatkan kemampuan 

menulis pantun dengan aspek yang kesesuaian isi, kesesuaian rima, letak isi dan 

sampiran, jumlah suku kata tiap baris. Pada aspek kesesuaian isi, terjadi 

peningkatan yang semula 72% di siklus I, menjadi 82% siklus II. Aspek keesuaian 

rima juga mengalami peningkatan yang awalnya 67% siklus I, bertambah menjadi 

83% siklus II. Kemampuan dalam aspek letak isi yang semula 94% di siklus I, 

sedangkan 88% siklus II. Pada aspek menentukan jumlah suku kata tiap baris 

siklus I 91%, sedangkan 88% di siklus II. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media dongeng mampu meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam menulis pantun pada kelas VII MTs Raudlatul Ulum Karangploso. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Devi Arveni dengan penelitian ini 

ialah penggunaan media dongeng dalam meningkatkan keterampilan menulis 

peserta didik. Jenis penelitian yang dilakukan sama-sama berjenis penelitian 

tindakan kelas. Penelitian Devi diterapkan untuk peserta didik kelas VII SMP 

penelitian ini juga demikian. Perbedaan penelitian Devi dengan penelitian ini 

yaitu Devi meneliti keterampilan  menulis pantun sedangkan peneliti meneliti 

keterampilan menyusun teks cerita pendek. 

Pardede (2011) melakukan penelitian mengenai cerita pendek berjudul 

“Using Short Story to Teach Language Skills”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

membiasakan instruktur English Foreign Language (EFL) dengan efektivitas 

penggunaan  cerita pendek dalam  instruksi EFL. Setelah  menghadirkan kriteria 
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untuk memilih sebuah cerita pendek, diskusi difokuskan  pada bagaimana 

memanfaatkan  sebuah  cerita pendek  untuk  meningkatkan   kemampuan  

berbahasa siswa. Tujuan  utama  pengajaran  EFL  adalah  membantu siswa untuk 

berkomunikasi  lancar  dalam bahasa  target. Hal ini menyebabkan banyak guru 

masih  percaya bahwa kelas  bahasa  harus fokus pada penguasaan unsur-unsur 

bahasa saja. Namun,  perkembangan terbaru dalam pengajaran EFL menunjukkan 

perlunya  mengintegrasikan sastra karena potensi yang kaya untuk memberikan 

model otentik dari penggunaan  bahasa. Dalam  hal ini di antara beberapa genre 

sastra, cerita pendek menjadi pilihan yang paling cocok. Cerita pendek memiliki 

potensi  untuk  membantu peserta didik  meningkatkan empat  keterampilan 

berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Pengajaran 

keempat keterampilan tersebut lebih efektif karena siswa juga dapat termotivasi 

dari nilai-nilai yang tertanam dalam cerita-cerita tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Pardede berkaitan dengan penggunaan 

cerita pendek dalam English Foreign Language. Penelitian ini juga relevan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebab fokus penelitiannya terletak 

pembelajaran cerita pendek. Berdasarkan  hasil penelitian  tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa cerita pendek adalah genre karya sastra yang efektif 

digunakan dalam pembelajaran dan berpotensi untuk membantu peserta didik  

meningkatkan keterampilan berbahasanya. Oleh sebab itu, penelitian  yang 

dilakukan oleh Pardede dapat dijadikan  sebagai  acuan atau kajian pustaka dalam 

penelitian ini. 
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Balim (2009) dalam penelitiannya yang berjudul The Effect of Discovery 

Learning on Students Success and Inquiry Learning Skills menyimpulkan bahwa 

penggunaan  metode discovery learning  memberi  pengaruh  yang  signifikan 

terhadap prestasi  akademik, skor  retensi pengetahuan, dan persepsi keberhasilan 

pembelajaran  inkuiri  baik  kognitif  maupun afektif. Hasil  kelompok eksperimen 

jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok control yang hanya  menggunakan 

metode tradisional. Penggunaan metode discovery learning  memberikan dampak 

positif  terhadap  keberhasilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sains 

dan teknologi. Selain  keaktifan  peserta didik  meningkat, pengetahuan peserta 

didik dapat dieksplorasi dengan baik melalui penemuan-penemuan yang 

dilakukan oleh peserta didik. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Balim dengan penelitian ini 

terletak pada aspek jenis penelitian dan mata pelajaran. Jenis penelitian  yang 

dilakukan Balim adalah penelitian eksperimen, sedangkan penelitian ini adalah 

penelitian tindakan  kelas. Penelitian Balim  diterapkan  pada mata pelajaran sains 

dan teknologi, sedangkan  penelitian  ini diterapkan  pada  mata pelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia khususnya pelajaran menyusun teks cerita pendek. 

Persamaan  penelitian  Balim dengan penelitian ini adalah penerapan discovery 

learning pada kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan kajian pustaka yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa penelitian tindakan kelas yang mengambil topik keterampilan menyusun 

teks cerita pendek sangat menarik untuk diteliti karena adanya kombinasi antara 

model dan media pembelajaran yang menunjang pembelajaran menyusun teks 
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cerita pendek dengan kurikulum 2013. Dari beberapa hasil kajian pustaka diatas, 

tampak bahwa peningkatan keterampilan menyusun teks cerita pendek dengan 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng belum pernah diteliti. 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi solusi 

permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek di sekolah dengan menerapkan kurikulum 2013. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Beberapa konsep yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah 

hakikat cerita pendek,  teks cerita pendek dalam kurikulum 2013, langkah 

menyusun teks cerita pendek, model pembelajaran discovery learning, media 

dongeng, pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan model 

discovery learning dan media dongeng, sikap religi, dan sikap sosial. 

 

2.2.1 Hakikat Cerita Pendek 

Dalam hakikat cerita pendek ini akan dijelaskan beberapa hal yaitu 

definisi cerita pendek, dan  karakteristik teks cerita pendek. 

 

2.2.1.1 Definisi Cerita Pendek 

Cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa yang 

sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar orang. Cerita pendek merupakan suatu 

rentetan kejadian yang dikemas dalam bentuk cerita dan biasanya hanya 

menceritakan permasalahan tunggal. Peristiwa yang diceritakan harus singkat dan 

padat. Selaras dengan pendapat yang disampaikan Zidan (dalam Kusmayadi, 
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2010:7) cerpen adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang isinya kisah pendek 

yang mengandung kesan tunggal. 

Mihardja (2012:40) menyatakan bahwa cerita pendek cenderung padat 

dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang. 

Sejalan dengan Mihardja, Edgar Allan Poe (dalam Kusmayadi 2010:7) 

menjelaskan bahwa cerita pendek adalah cerita yang memiliki ukuran cukup 

pendek sehingga selesai dibaca dalam sekali duduk, selain itu cerita pendek dapat 

membangkitkan aspek penasaran pada pembaca dan penggunaan kata dan kalimat 

dalam cerita pendek harus ekonomis. Kosasih (2012:34) berpendapat bahwa teks 

cerita pendek pada umumnya bertema sederhana, jumlah tokohnya terbatas, jalan 

ceritanya sederhana dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. 

Sedangkan Jakob Sumardjo (dalam Kusmayadi 2010:7) mendeskripsikan 

cerita pendek sebagai cerita atau rekaan fiktif. Artinya bukan berupa analisis 

argumentasi dan peristiwanya tidak benar-benar telah terjadi serta relatif pendek. 

Kependekan sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya jauh lebih pendekdari 

novel, melainkan karena aspek masalah yang diceritakannya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa cerita pendek 

merupakan salah satu jenis prosa yang isinya menyangkut persoalan kehidupan, 

berisi satu permasalahan yang menarik yang dialami oleh tokoh cerita. 

 

2.2.1.2 Karakteristik  Cerita Pendek  

Jenis karya fiksi cerita pendek atau secara umum lebih dikenal dengan 

singkatan cerpen. Predikat “pendek” pada cerita pendek bukan ditentukan oleh 
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banyak sedikitnya jumlah halaman dalam sebuah cerita pendek, melainkan lebih 

disebabkan oleh ruang lingkup permasalahan yang ingin disampaikan pengarang. 

Kusmayadi (2010:8) menjelaskan karakteristik teks cerita pendek sebagai 

berikut. 

a) Cerita pendek merupakan sebuah kisahan pendek yang dibatasi oleh jumlah 

kata atau halaman.  

b) Cerita pendek biasanya memusatkan perhatian pada peristiwa. Artinya, 

peristiwa yang diceritakan hanya satu (tunggal). 

c) Cerita pendek mempunyai satu alur. 

d) Latar dalam cerita pendek biasanya tunggal. Terkadang latar tidak begitu 

penting perannya. Hanya sebagai pelengkap cerita saja karena tidak 

dideskripsikan secara lengkap. 

e) Cerita pendek memuat jumlah tokoh yang terbatas, penokohan dalam cerita 

pendek terfokus pada tokoh utama saja.  

Karakteristik lain yang perlu diperhatikan ialah adanya pembagian 

kesatuan-kesatuan makna dalam wujud paragraf-paragraf atau alinea. 

Pengembangan paragraf-paragraf tidak lakukan terus-menerus oleh pengarang, 

melainkan dengan membagi-baginya atas kesatuan-kesatuan yang padu. 

Kesatuan-kesatuan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain dan 

membentuk kesatuan utuh yang lebih besar lagi hingga akhirnya membentuk 

kesatuan utuh yang disebut cerita. 

Pendapat mengenai karakteristik diatas, dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa karakteristik cerita pendek atau cerpen yang paling mudah untuk dilihat 
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ketika pembaca membaca cerita pendek, yaitu 1) cerita pendek hanya 

menceritakan satu permasalahan saja, 2) tokoh yang terdapat dalam cerita pendek 

terbatas, 3) cerita pendek berbentuk padat. 

 

2.2.2  Teks Cerita Pendek dalam Kurikulum 2013 

Halliday (1992:13) mendefinisikan bahwa teks adalah bahasa yang 

berfungsi. Bahasa yang berfungsi merupakan bahasa yang sedang melaksanakan 

tugas tertentu dalam konteks situasi, berlainan dengan kata-kata atau kalimat-

kalimat lepas yang mungkin dituliskan di papan tulis. Lebih lanjut Halliday 

menjelaskan bahwa semua contoh bahasa hidup yang mengambil bagian tertentu 

dalam konteks situasi disebut teks. Bahasanya mungkin tutur  atau tulis, atau 

tentunya juga bentuk-bentuk sarana yang kita gunakan untuk menyatakan apa saja 

yang kita pikirkan. 

Senada dengan Halliday, Anderson dan Kathy (1997:1) mendefinisikan 

teks sebagai berikut. 

We live in a world of words. When these words are put together to 
communicate a meaning, a piece of text is created. When you speak or 
write to communicate a message, you are constructing a text. When you 
read, listen to, or view a piece of text, you are interpreting its meaning. 
Creating a text requires us to make choices about the words we use and 
how we put them together. If we make the right choices then we can 
communicate with others. Our choice of words will depend on our purpose 
and our surroundings (context). Anderson dan Kathy (1997:1). 
 
Kita hidup di dunia dengan kata-kata. Ketika kata-kata ini dirangkai 
bersama untuk mengomunikasikan sebuah makna, maka sebuah teks 
diciptakan. Ketika kamu berbicara atau menulis untuk mengomunikasikan 
pesan, kamu membuat sebuah teks. Ketika kamu membaca, mendengarkan 
atau melihat sebuah teks, kamu menginterpretasikan arti teks tersebut. 
Membuat sebuah teks mengharuskan kita untuk memilih kata-kata yang 
kita gunakan dan bagaimana kita merangkainya. Jika kita menggunakan 
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pilihan yang benar kemudian kita dapat mengomunikasikan dengan yang 
lain. Pilihan kita terhadap kata-kata akan bergantung pada tujuan dan 
sesuatu yang melingkupi (konteks). Anderson dan Kathy (1997:1). 
 

Teks yang dimaksud dalam kurikulum 2013 adalah sarana pengetahuan 

baik teks tulis maupun lisan yang di dalamnya termuat tentang struktur, kaidah, 

dan isi. 

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa teks cerpen adalah sumber pengetahuan sastra prosa mengenai peristiwa 

persoalan kehidupan manusia yang memiliki kesan tunggal baik berbentuk tulis 

maupun lisan serta memiliki  struktur, kaidah kebahasaan, dan isi yang khas. 

 

2.2.2.1 Struktur Teks Cerita Pendek  

 

Sesuai dengan pembelajaran kurikulum 2013, dimana semua jenis teks 

memiliki struktur teks. Begitu pula dengan teks cerita pendek yang memiliki 

struktur teks, Kemendikbud (2013:152)  menjelaskan  struktur  teks cerpen 

sebagai berikut: (1) Orientasi (pengenalan) adalah pada bagian ini akan 

diperkenalkan kapan peristiwa berlangsung, siapa tokoh  yang diceritakan, dan di 

mana kejadian dalam cerita. Bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar tempat dan 

waktu, dan awalan masuk ke tahap berikutnya, (2) Komplikasi 

(pertikaian/permasalahan) adalah bagian ini akan diuraikan masalah apa yang 

terjadi dan mengapa masalah tersebut terjadi. Bagian  ini tokoh utama berhadapan 

dengan masalah  (problem). Bagian  ini menjadi  inti teks atau harus ada. Jika 

tidak ada masalah, masalah harus diciptakan, (3) Resolusi (penyelesaian), bagian 

ini berakhirnya cerita dengan teratasinya masalah yang terjadi dalam cerita. 
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Bagian ini merupakan kelanjutan dari komplikasi, yaitu pemecahan masalah. 

Masalah harus diselesaikan dengan cara yang kreatif. 

Selaras dengan pendapat Zulfahnur (1996: 62-63) menyebutkan bahwa 

sebuah fiksi cerpen memiliki unsur-unsur intrinsik, selain itu cerpen memiliki 

struktur cerita. Pola struktur tradisionalnya, yaitu: pengenalan, pertikaian, dan 

penyelesaian. 

Cerita pendek termasuk dalam kategori teks naratif, hal ini dikarenakan 

teks naratif adalah teks yang tidak bersifat dialog dan isinya merupakan suatu 

kisah sejarah, atau sebuah deretan peristiwa. Hal itulah yang menjadikan cerita 

pendek merupakan salah satu teks naratif.  

Sesuai  dengan  pendapat  diatas  Mihardja (2012: 40) menyebutkan  

bahwa cerita pendek adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Istilah naratif sering 

dijumpai di Negara-negara barat untuk menyebutkan suatu jenis teks prosa. Dalam 

buku Making Sense of Functional Grammar milik Gerot dan Wignell (1995: 203), 

menyebutkan struktur umum dari sebuah teks naratif sebagai berikut: (1) 

Orientation: sets the scene and introduces the participants (orientasi: berisi 

adegan dan pengenalan tokoh); (2) Evaluation: a stepping back to evaluate the 

plight (evaluasi: satu pijakan untuk mengevaluasi keadaan yang kurang baik); (3) 

Complication: a crisis arises (komplikasi: timbul kegawatan/ permasalahan); (4) 

Resolution: the crisis is resolved, for better or for worse (resolusi: permaslahan 

dipecahkan, menuju yang lebih baik atau yang lebih buruk); (5) Re-orientation: 

optional (re-orientasi: sifatnya boleh memilih). 
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Keraf (2001: 150-155) menyatakan bahwa struktur narasi dibagi dalam 

tiga bagian, yaitu: 

1) Bagian pendahuluan, menyajikan situasi dasar, memungkinkan pembaca 

memahami adegan-adegan selanjutnya. Bagian ini tidak perlu terdiri atas 

materi-materi penjelas atas atau yang bersifat deskriptif dan berdiri sendiri, 

atau berbentuk ikhtisar yang tidak menarik mengenai situasi awal dari seluruh 

cerita. 

2) Bagian perkembangan, yaitu batang tubuh yang utama dari seluruh tindak-

tanduk para tokoh. Bagian ini merupakan rangkaian dari tahap-tahap yang 

membentuk seluruh proses narasi. Bagian ini mencakup adegan-adegan yang 

berusaha meningkatkan ketegangan atau menggawat komplikasi yang 

berkembang dari situasi asli. 

3) Bagian penutup disebut juga peleraian atau denouement. Dalam bagian ini 

komplikasi akhirnya dapat diatasi dan diselesaikan. Namun  demikian tidak 

selalu terjadi, bahwa bagian peleraian betul-betul memecahkan masalah  yang 

dihadapi.  

Menurut Anderson dan Anderson (1997:8), struktur narasi tersusun atas 

lima bagian, yaitu orientasi, komplikasi, rangkaian peristiwa, resolusi, dan koda. 

Bagian Orientasi merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar 

tempat dan waktu, dan awalan masuk ke tahap berikutnya. Bagian Komplikasi 

berisi tokoh utama berhadapan dengan peristiwa yang memunculkan masalah 

(problem). Bagian ketiga adalah rangkaian peristiwa. Pada bagian ini 

diceritakan masalah-masalah yang terjadi pada tokoh utama. Bagaian ini menjadi 
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inti teks narasi dan harus ada. Jika masalah pada bagian ini tidak ada, penulis 

harus menciptakannya. Sementara itu, bagian resolusi berisi pemecahan masalah. 

Masalah harus diselesaikan dengan cara kreatif. Adapun bagian terakhir, yaitu 

koda, berisi pesan moral. 

 

2.2.2.2 Kaidah (Ciri Kebahasaan) Teks Cerita Pendek  

 

Selain mempunyai struktur, teks cerita pendek  juga mempunyai kaidah 

teks. Kaidah teks adalah ciri bahasa khas yang dimiliki oleh suatu teks.  

Teks cerita pendek memiliki empat kaidah atau ciri bahasa. Pertama, 

pada teks cerita pendek tokoh diceritakan secara khusus atau spesifik. Kedua, teks 

cerita pendek menggunakan kata keterangan waktu, seperti dahulu kala, sedari 

pagi, ketika malam menjelang siang, kadang, segera, hari ini, besok, biasanya, 

kemarin, dan sebagainya. Ketiga, teks cerita pendek menggunakan kata kerja aksi 

atau sesuatu terjadi (Anderson, 1997). Kata-kata kerja yang tergolong kata kerja 

aksi (action verb) antara lain menyatakan aktivitas (Activity), proses (process), 

dan aksi berdurasi pendek (momentary action). Beberapa contohnya sebagai 

berikut. 

Tabel 1 Contoh Kaidah Teks Cerita Pendek 
Tipe Contoh Contoh kalimat 

Aktivitas (Activities) Makan, mendengarkan, 
bermain, berjalan, 
bekerja. 

Dia bermain badminton 
setiap kamis malam.   
Mereka sedang bermain 
badminton di stadion.  

Proses (process) Mengubah, tumbuh, 
memendekan, 
melebarkan.  

Bunga matahari tumbuh 
dengan cepat.  
Perusahaan makanan 
tersebut berkembang 
dengan pesat. 

Aksi berdurasi pendek Memukul, melompat, Atlet tersebut melompat 
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(momentary action) mengetuk  ketika pelatihnya meniup 
peluit. 
Atlet tersebut melompat-
lompat diatas trampolin.   

Keempat, teks cerita pendek menggunakan kata deskriptif. Kata 

deskriptif adalah kata yang menggambarkan tokoh dan latar (tempat, waktu, dan 

suasana). Ada kategori kata yang dapat membantu dalam menggambarkan tokoh 

dan latar, yaitu kata sifat (adjektiva), kata keterangan (adverbia), dan majas simile 

(perumpamaan).  

Tabel 2 Kategori Kata 
No. Kata deskriptif Penjelasan (makna) Contoh 

1. Kata sifat  

Kata yang menerangkan kata 
sifatdan secara umum dapat 
bergabung dengan kata lebih dan 
sangat.  

Baik, jelek, muda, 
tua, buruk, merah, 
biru, dsb.  

2. Kata keterangan  

Kata yang memberikan 
keterangan pada kata kerja 
(verba), kata sifat (adjektiva), 
kata benda yang berkaitan 
dengan predikat (nomina 
predikatif, atau kalimat) 

Sangat, tidak, 
agak, cukup, 
lumayan, dengan, 
dsb.  

3. 
Simile/ majas 
perumpamaan 

Majas pertautan yang 
membandingkan dua hal yang 
secara hakiki berbeda, tetapi 
dianggap mengandung segi yang 
serupa, dinyatakan secara 
eksplisit dengan kata seperti, 
bagai, laksana.  

Seperti raksasa, 
laksana bidadari, 
bagai malaikat.  

Kaidah bahasa atau ciri kebahasaan dari suatu karya sastra tidak dapat 

dipisahkan dengan style atau gaya bahasa pengarang. Nurgiyantoro (2010:289-

310) menyatakan bahwa adanya suatu unsur yang mendukung terwujudnya bentuk 

lahir pengungkapan bahasa, yaitu unsur leksikal, gramatikal, retorika, dan kohesi.   

Unsur leksikal yang dimaksud sama pengertiannya dengan diksi, yaitu 

mengacu pada pengertian penggunaan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih oleh 
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pengarang. Pemilihan kata dipertimbangkan dari segi bentuk dan makna, pesan, 

dan mampu mengungkapkan gagasan seperti yang dimaksudkan pengarang.  

Unsur gramatikal yang dimaksud adalah struktur kalimat. Dalam sastra, 

pengarang mempunyai kebebasan penuh dalam mengkreasikan bahasa, adanya 

berbagai bentuk penyimpangan kebahasaan, termasuk penyimpangan struktur 

kalimat-kalimat itu sendiri bermacam-macam wujudnya, mungkin berupa 

pembalikan, pemendekkan, pengulangan, penghilangan unsur tertentu, dan lai-lain 

yang kesemuanya dimaksudkan untuk mendapatkan efek estetis tertentu 

disamping juga untuk menekankan pesan tertentu.  

Retorika sebernarnya berkaitan dengan pendayagunaan semua unsur 

bahasa, baik yang menyangkut masalah pilihan kata dan ungkapan, struktur 

kalimat, segmentasi, penyusunan dan penggunaan bahasa kias, pemanfaatan 

bentuk citraan, dan lain-lain yang semuanya disesuaikan dengan situasi dan tujuan 

penuturan.  

Kohesi yang dimaksud adalah antara bagian kalimat yang satu dengan 

bagian yang lain, kalimat yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang 

bersifat mengaitkan antar bagian kalimat, atau kalimat-kalimat dalam sebuah 

alinea yang masing-masing mengandung gagasan yang tidak mengandung 

gagasan tidak mungkin disusun secara acak. Antar unsur tersebut secara alami 

dihubungkan oleh makna.  

Suharianto (2005:26) mengatakan bahwa penggunaan bahasa mempunyai 

fungsi ganda yaitu alat penyampai maksud pengarang dan alat penyampai 

perasaan pengarang. Agar maksud dan perasaan pengarang dapat disampaikan 
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kepada pembaca, biasanya pengarang menggunakan majas: metafora 

(perbandingan), membandingkan sesuatu dengan yang lain menunjukkan 

persamaan sikap perilakunya, dengan cara memindahkan sifat-sifatnya, 

metonimia, hiperbola, melukiskan suatu benda, hal atau peristiwa dengan cara 

atau gaya berlebih-lebihan, litotes, pleonasme, dan lain-lain.  

Menurut Zulfanur (1996:39-40) dalam kesusastraan Indonesia dikenal 

bermacam-macam gaya bahasa, diantaranya: 1) Perbandingan (metafora): 

memperbandingkan sesuatu dengan yang lain untuk menunjukkan persamaan 

sikap perilakunya, dengan cara memindahkan sifat-sifatnya. 2) Personifikasi: 

memperbandingkan atau melukiskan sesuatu benda dengan memberinya sifat-sifat 

manusia sehingga pelukisannya hidup. 3) Hiperbola: melukiskan suatu benda, hal 

atau peristiwa dengan cara tau gaya yang berlebih-lebihan. 4) Simbolik: gaya 

melukiskan sesuatu dengan memakai perlambang atau symbol-simbol. 5) 

Asosiasi: pelukisan sesuatu keadaan, pengertian, dll. dengan menghubungkan atau 

mengasosiasikan pada sesuatu yang bersamaan maksud dan sifat-sifatnya. 6) 

Sarkasme: menggambarkan suatu keadaan, perbuatan, dll. dengan kata-kata yang 

bernada mengejak, kurang stuju, benci. 7) Sinisme: gaya bahasa yang 

mengambarkan keadaan dengan sindiran-sindiran dengan maksud mencemooh, 

kurang atau tidak setuju. 8) Asidenton: menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, 

dll. dengan urutan kata-kata tertentu, tetapi tanpa kata penghubung. 9) 

Polisendeton: melukiskan sesuatu keadaan dengan memakai kata penghubung. 10) 

Klimak: gaya bahasa yang melukiskan suatu peristiwa, persyaratan dengan 

pengucapan yang makin meninggi. 11) Antiklimak: gaya bahasa kebalikan dari 
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klimak, yaitu gaya pengucapan semakin menurun dalam melukiskan suatu 

peristiwa, suasana atau pernyatan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa kaidah dari teks cerita pendek yaitu: 1) Pemilihan diksi yang tepat 

mengacu pada makna dan pesan yang hendak disampaikan, 2) Menggunakan 

kalimat yang baik dan mudah dimengerti pembaca namun tetap memiliki unsur 

keindahan, 3) Pendayagunaan semua unsur bahasa, baik yang menyangkut 

masalah pilihan kata dan ungkapan, struktur kalimat, segmentasi, penyusunan dan 

penggunaan bahasa kias, pemanfaatan bentuk critaan, dan lain-lain digunakan 

secara tepat seperti menggunakan gaya bahasa yang diungkapkan oleh Zulfahnur 

yaitu metafora, personifikasi, hiperbola, simbolik, asosiasi, sarkasme, sinisme, 

asidenton, polisendeton, klimak, dan antiklimak, 4) Adanya hubungan 

antarkalimat atau paragraf sehingga membentuk sebuah makna secara utuh. 

 

2.2.2.3 Isi Teks Cerita Pendek  

Menurut Boulton dalam Setyaningsih (2011:8) mengungkapkan bahwa 

prosa fiksi, selain menyajikan nilai-nilai keindahan serta paparan peristiwa yang 

mampu memberikan kepuasan batin pembacanya, juga mengandung pandangan 

yang berhubungan dengan renungan atau kontempelasi batin, baik yang 

berhubungan dengan masalah keagamaan, filsafat, politik, maupun berbagai 

macam problema kehidupan. 

Adapun jenis teks naratif menurut kurikulum 2013 yaitu, peristiwa yang 

diceritakan harus memunculkan konflik antartokoh atau konflik pelaku dengan 



34 
 

 
 

dirinya sendiri atau dengan lingkungannya. Oleh karena itu, teks naratif 

berstruktur: orientasi, komplikasi, dan resolusi. Struktur teksini memiliki 

perangkat-perangkat kebahasaan yang digunakan untuk mengekspresikan pikiran, 

dan secara terpadu diorientasikan pada pencapaian tujuan sosial suatu teks secara 

menyeluruh. Setiap teks lahir karena dilatarbelakangi oleh nilai-nilai, norma-

norma kultural. 

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa isi teks 

cerpen berkaitan dengan peristiwa masyarakat yang merupakan wujud dari proses 

sosial (genre tertentu) yang berlangsung dalam konteks situasi tertentu dan 

memiliki muatan nilai-nilai atau norma-norma kultural.  

 

2.2.3  Langkah Menyusun Teks Cerita Pendek Secara Tertulis 

Menyusun teks cerita pendek merupakan bagian dari menulis kreatif. 

Menulis kreatif adalah kegiatan melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan 

yang memiliki daya cipta. Sumardjo (2007: 69) mengemukakan bahwa menulis 

kreatif merupakan suatu proses melahirkan tulisan yang berisi gagasan. Banyak 

yang melakukannya secara spontan, tetapi juga ada yang berkali-kali mengadakan 

koreksi dan menulis kembali. Menulis kreatif adalah aktivitas menuangkan 

gagasan secara tertulis dan melahirkan daya cipta berdasarkan pikiran dan 

perasaan dalam bentuk tulisan atau karangan dalam teks nonsastra dan karya 

sastra (Sukirno, 2010:3). Mengacu pada pemahaman tersebut, dapat diketahui 

menulis kreatif adalah kegiatan menuangkan pikiran dan perasaan dengan tulisan 

dan memiliki daya cipta.  
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Menulis kreatif cerpen dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh 

siapa saja. Menulis cerpen tidak dapat dibatasi pada sebuah situasi tertentu, 

keadaan tertentu atau proses tertentu. Namun, secara umum dalam menulis cerpen 

ada beberapa tahapan yang dilalui oleh penulis. 

Menyusun teks cerita pendek secara tertulis atau menulis cerita pendek 

membutuhkan persiapan. Persiapan tersebut terdiri atas beberapa langkah. 

Kusmayadi (2010:37) menjelaskan langkah-langkah menyusun teks cerita pendek 

secara tertulis atau menulis cerita pendek sebagai berikut. 

1) Perencanaan Cerpen 

 Perencanaan tersebut termasuk menentukan tema yang menarik.  

2) Tema  

 Setiap tulisan harus memiliki pesan atau arti yang tersirat di dalamnya. 

Tema merupakan sebuah tali yang menghubungkan awal dan akhir cerita, tempat 

menggantungkan alur, karakter, setting cerita dan lainnya. Ketika menulis, 

yakinlah bahwa setiap kata berhubungan dengan tema. Hindarilah menggunakan 

kata-kata yang berlebihan, karena dapat mengaburkan inti cerita. Cerita yang 

bagus adalah cerita yang mengikuti sebuah garis batas atau tetap fokus pada inti 

cerita yang telah dibuat. 

3) Tempo Waktu 

Tempo waktu berupa satu kejadian dalam kehidupan karakter utama atau 

berupa cerita tentang kejadian yang berlangsung dalam sehari atau bahkan satu 

jam.  Dalam waktu singkat tersebut, usahakan agar kejadian yang diceritakan 

dapat menampilkan tema cerita. 
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4) Latar (setting) 

Penulis harus pintar  memilih setting yang akan diceritakannya. Karena 

setting atau tempat kejadian juga harus berperang untuk turut mendukung 

jalannya cerita. 

5) Penokohan 

Tentukan tokoh  mana  yang  paling  penting  dalam  mendukung cerita 

dan fokuskan cerita pada tokoh tersebut. Sebuah cerpen cukup memiliki sekitar 

tiga tokoh utama saja, karena terlalu banyak tokoh dapat mengaburkan jalan 

cerita. 

6) Dialog 

Dialog dalam cerpen harus mampu turut bercerita dan mengembangkan 

cerita, jangan hanya menjadikan dialog hanya sebagai pelengkap untuk 

menghidupkan tokoh. Tiap kata yang ditaruh dalam tokoh-tokoh harus berfungsi 

untuk memunculkan tema cerita. 

7) Alur 

8) Baca ulang 

Baca ulang hasil tulisan cerpen yang telah dibuat. Periksalah hasil tulisan 

sebelum dibaca oleh orang lain, agar pembaca dapat benar-benar menikmati 

tulisan yang telah dibuat, dan tidak terganggu oleh kesalahan-kesalahan yang 

mungkin terdapat dalam hasil cerita yang dituliskan.  

Nuryatin (2010:72)  mengemukakan  langkah menulis cerita pendek 

yaitu, (1) apersepsi, pada tahap ini guru menyampaikan teori tentang cerita 

pendek, pengalaman, dan proses penulisan cerita pendek, (2) pengingatan 
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peristiwa, mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah dialami, dirasakan, atau 

atau diketahui oleh penulis, (3) pemilihan peristiwa, setelah mengingat peristiwa-

peristiwa yang pernah dialami kemudian penulis atau peserta didik diajak untuk 

menentukan salah satu peristiwa yang paling mengesankan diantara sekian banyak 

peristiwa yang pernah dialami, (4) penyusunan urutan peristiwa, peristiwa disusun 

tidak rinci dan mendetil akan tetapi hanya secara garis besarnya saja, (5) 

perangkaian peristiwa fiktif, merangkai peristiwa mengesankan yang nyata atau 

yang pernah dialami dengan peristiwa fiktif, (6) penyusunan cerita pendek, 

peristiwa atau kejadian mengesankan yang sudah terangkai disusun masing-

masing individu sesuai dengan kreasi dan ekspresi yang berbeda-beda, (7) revisi 

dan penjadian cerita pendek, rangkaian peristiwa yang sudah tersusun, diteliti 

kembali, diperbaiki atau ditambahkan dan sebagainya agar menjadi tulisan yang 

baik serta tujuan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan kepada pembaca. 

Menurut Kurniawan dan Sutardi (2012:78-89) tahap menulis cerpen antara 

lain: pencarian ide, tahap pencarian ide adalah tahap mencari permasalahan yang 

menarik untuk dijadikan dan dikembangkan dalam sebuah ide menulis cerpen. 

Permasalahan ini dapat bersumber dari peristiwa atau benda. Pengendapan dan 

pengolahan ide, tahap pengendapan dan pengolahan meliputi, perumusan masalah 

untuk menjadikan logika jawaban atau alur peristiwa baik yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan. Proses penulisan ini adalah tahap paling sulit, karena berbagai 

kendala selalu ada, terutama bagi pemula, adalah malas dan susah untuk 

memulainya. Editing dan revisi, tahap editing berkaitan dengan penyuntingan 
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aspek kebahasaan dan penulisan, sedangkan revisi berkaitan dengan isi, misalnya 

alur yang tidak kronologis, konflik yang datar dan dramatik, dan lain sebagainya.  

Langkah  menulis atau  menyusun  teks karangan atau cerita pendek agar 

menarik juga disampaikan oleh Afra (2007:117) dengan uraian sebagai berikut: 

1) Konsistensi 

Sebuah cerita pendek harus memliki kekonsistensian cerita mulai dari awal hingga 

akhir cerita. Salah satu kelemahan cerita pendek pemula adalah keinginan untuk 

menceritakan segala sesuatu yang ada dibenak mereka secara menggebu-gebu. 

Untuk menghidari hal tersebut, buatlah pembuka seperlunya saja. Lebih baik jika 

pembukaan tersebut sudah memasukkan sedikit areal konflik, misalnya dengan 

memasukkan karakter tokoh dan setting yang akan diceritakan. 

2) Kalimat yang Multifungsi 

Ruang lingkup dalam cerita pendek relatif sempit jika dibandingkan dengan karya 

novel, roman, maupun lainnya, oleh karena itu penulis harus bisa menyeleksi 

kata-kata yang akan digunakan. Akan lebih baik jika pengarang dapat 

merangkainya sehingga menghasilkan kalimat-kalimat yang multifungsi. 

3) Judul yang Membuat Penasaran 

Judul adalah salah satu penarik perhatian dalam cerita pendek karena performa 

dari isi cerita pendek akan terlihat pertama kali oleh seseorang melalui judul. 

Judul bias juga disebut sebagai kepala karangan karena berada di bagian paling 

atas karangan. Melalui peran dan tempatnya yang strategis tersebut, dapat 

dikatakan bahwa judul yang baik adalah judul yang dapat menarik perhatian 

seseorang untuk membaca cerita pendeknya. 
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4) ‘Bang!’ sebagai Pembuka 

Bang, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ledakan. Bang  yang 

diletakkan dalam  pembuka akan  membuat pembaca tertarik, karena cerita 

pendek dapat dianalogikan sebagai presentasi. Awalnya harus menyuguhkan 

sesuatu yang menarik sehingga selanjutnya pembaca akan ‘tersihir’ dan mau 

menurut kemana saja presentator akan membawa. 

5) Diksi  

Pada hamper setiap karangan, diksi merupakan salah satu kunci kekuatan dari 

karangan tersebut. Selain membentuk sebuah kalimat, diksi sebisa mungkin 

diusahakan untuk menciptakan efek tertentu bagi pembaca. Hal ini perlu menjadi 

perhatian bagi pengarang pemula, karena rata-rata mereka berpikir asal kata atau 

bahasa yang sangat memperhatikan unsure-unsur keindahan. Kiatnya, seringlah 

membaca kamus untuk mencari padanan-padanan kata yang lebih indah sehingga 

menarik perhatian pembacanya. 

6) Ending 

Ending, merupakan unsur yang harus memberikan kejutan bagi pembaca. 

Semestinya, kejutan yang dimaksud sudah disiratkan di awal cerita namun 

pembaca tidak tahu behwa itulah yang akan menjadi ending. 

Dari pendapat tentang menulis atau menyusun teks di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam meyusun teks ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, antara lain: 1) tema, 2) alur (setting), 3) penokohan, dan 4) Diksi. 
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2.2.4  Model Pembelajaran Discovery Learning 
 

Menurut Joyce (dalam Trianto 2007:5) model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, 

komputer, kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya Joyce (dalam Trianto 2007:5) 

menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam desain 

pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai.  

Adapun Soekamto (dalam Trianto 2007:5) mengemukakan maksud dari 

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.  

Menurut Indrawati (dalam Trianto 2007:134) suatu pembelajaran pada 

umumnya akan lebih efektif bila diselenggarakan melalui model-model 

pembelajaran yang termasuk rumpun pemrosesan informasi. Hal ini dikarenakan 

model-model pemrosesan informasi menekankan pada bagaimana seorang 

berpikir dan bagaimana dampaknya terhadap cara-cara mengolah informasi. 

Downey (dalam Trianto 2007:134) juga mengatakan bahwa inti dari berpikir 

adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Dasar dari pemecahan masalah 

adalah kemampuan untuk belajar dalam situasi proses berpikir. Dengan demikian, 

hal ini dapat diimplementasikan bahwa kepada peserta didik hendaknya diajarkan 
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bagaimana belajar yang meliputi apa yang diajarkan, bagaimana hal itu diajarkan, 

jenis kondisi belajar, dan memperoleh pandangan baru. Salah satu yang termasuk 

dalam model pemrosesan informasi adalah model pembelajaran inkuiri atau 

discovery. 

Discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran atau 

belajar kognitif yang dikembangkan oleh Bruner. Menurut Bruner (dalam 

Winataputra 2013:3.18) menyatakan bahwa belajar bermakna hanya terjadi 

melalui belajar penemuan. Agar belajar menjadi bermakna dan memiliki struktur 

informasi yang kuat, siswa harus aktif mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci yang 

ditemukan sendiri, bukan hanya sekadar menerima penjelasan dari guru. Brunner 

(dalam Winataputra 2013:3.18) yakin bahwa belajar penemuan adalah proses 

belajar di mana guru harus menciptakan situasi belajar yang problematis, 

menstimulus siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, mendorong siswa mencari 

jawaban sendiri dan melakukan eksperimen. 

Sund (dalam Trianto 2007:135) menyatakan bahwa discovery merupakan 

bagian dari inquiry, atau inquiry merupakan perluasan proses discovery yang 

digunakan lebih mendalam. Inkuiri berarti pernyataan atau pemeriksaan, 

penyelidikan. Inkuiri sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk 

mencari atau memahami informasi. Gulo (dalam Trianto 2007:135) menyatakan 

bahwa model inkuiri atau discovery berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 
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Menurut Dewey dan Piaget (dalam Castronova) discovery learning 

meliputi suatu strategi dan model pembelajaran yang memusatkan pada peluang 

belajar aktif langsung untuk para peserta didik. Bicknell dan Hoffman (dalam 

Castronova) menguraikan tiga atribut utama discovery learning seperti (1) 

menyelidiki dan memecahkan masalah untuk menciptakan, mengintegrasikan, dan 

menyamaratakan pengetahuan, (2) mendorong para peserta didik untuk belajar 

berdasarkan pada cara atau langkah mereka sendiri, di mana peserta didik 

menentukan frekuensi dan urutannya, (3) aktivitas untuk mendorong 

pengintegrasian dari prinsip penggunaan pengetahuan yang telah ada sebagai 

dasar untuk membangun pengetahuan baru. 

Menurut Syah (dalam Kemendikbud 2013:214-216) dalam 

mengaplikasikan metode discovery learning di kelas,ada beberapa prosedur yang 

harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut. 

Pertama, stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan). Pada tahap ini 

peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, 

kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan 

untuk menyelidiki sendiri. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan 

kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik 

dalam mengeksplorasi bahan. Dalam hal ini Bruner (dalam Kemendikbud 

2013:215) memberikan stimulation dengan  menggunakan teknik bertanya yaitu 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta 

didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Dengan demikian seorang 
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guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada peserta didik 

agar tujuan mengaktifkan peserta didik untuk mengeksplorasi dapat tercapai. 

Kedua, problem statement (pernyataan/identifikasi masalah). Setelah 

dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah 

yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah). 

Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

permasasalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam 

membangun peserta didik agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. 

Ketiga, data collection (pengumpulan data). Ketika eksplorasi 

berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan 

benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab 

pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya  hipotesis. Dengan demikian peserta 

didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi 

yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara 

sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini 

adalah peserta didik belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak 

disengaja peserta didik menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki. 
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Keempat, data processing (pengolahan data). Pengolahan data 

merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para 

peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. 

Semua informai hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya 

diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara 

tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu (Djamarah dalam 

Kemendikbud 2013:216). Data processing disebut juga dengan pengkodean 

coding/ kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan 

generalisasi. Dari generalisasi tersebut peserta didik akan mendapatkan 

pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat 

pembuktian secara logis 

Kelima, verification (pembuktian). Pada tahap ini peserta didik 

melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis yang ditetapkan tadi  dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan 

hasil data processing. Verification menurut Bruner (dalam Kemendikbud 

2013:216) bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika 

guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu 

konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai 

dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi 

yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu  

kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. 

Keenam, generalization (menarik kesimpulan/generalisasi). Tahap 

generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang 
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dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah 

yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi 

maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik 

kesimpulan peserta didik harus memperhatikan proses generalisasi yang 

menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau 

prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya 

proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. 

Menurut Syah (dalam Winataputra 2013:3.19) tahapan model discovery 

learning seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 3 Sintakmatik Model Discovery learning 

No Tahapan Deskripsi 

1.  
Stimulus (pemberian 
perangsang atau stimuli) 

Kegiatan belajar dimulai dengan 
memberikan pertanyaan yang merangsang 
berpikir peserta didik, menganjurkan dan 
mendorong untuk membaca buku dan 
aktivitas belajar lain yang mengarah kepada 
persiapan pecahan masalah 

2. 

Problem statement 
(mengidentifikasi 
masalah) 

Memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk mengidentifikasi sebanyak 
mungkin masalah yang relevan dengan 
bahan pelajaran, kemudian memilih dan 
merumuskan dalam bentuk hipotesis 
(jawaban sementara dari masalah tersebut). 

3. 
Data collection 
(penggumpulan data) 

Memberikan kesempatan kepada peserta 
didik mengumpulkan informasi yang relevan 
sebanyak-banyaknya untuk membuktikan 
benar tidaknya hipotesis tersebut. 

4. 
Data processing 
(pengolahan data) 

Mengolah data yang telah diperoleh peserta 
didik melalui kegiatan wawancara, 
observasi, dan lain-lain. Data tersebut 
kemudian ditafsirkan. 

5. Verifikasi 
Mengadakan pemeriksaan secara cermat 
untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis 
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yang ditetapkan dan dihubungkan dengan 
hasil pengolahan data. 

6. Generalisasi 

Mengadakan penarikan kesimpulan untuk 
dijadikan prinsip umum yang berlaku untuk 
semua kejadian atau masalah yang sama 
dengan memperhatikan hasil verifikasi. 

Penggunaan model discovery learning ini guru berusaha meningkatkan 

aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar. Maka menurut Roestiyah 

(2008:20-21) model ini memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut. 

Keunggulan model discovery learning yaitu (1) membantu peserta didik 

untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan 

dalam proses kognitif peserta didik, (2) peserta didik memeroleh pengetahuan 

yang bersifat sangat pribadi sehingga dapat kokoh/mendalam tertinggal dalam 

jiwa peserta didik tersebut, (3) dapat membangkitkan kegairahan belajar para 

peserta didik, (4) mampu memberikan kesempatan kepada iswa untuk 

berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing, (5) mampu 

mengarahkan cara peserta didik belajar, sehingga lebih memiliki motivasi yang 

kuat untuk belajar giat, (6) membantu peserta didik untuk memperkuat dan 

menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri, dan (7) 

kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik tidak pada guru, guru hanya 

sebagai teman belajar. 

Kelemahan model discovery learning yaitu (1) peserta didik harus ada 

kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini, peserta didik harus berani 

dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik, (2) bila kelas 

terlalu besar penggunaan model ini akan kurang berhasil, dan (3) bagi guru dan 
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peserta didik yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional 

mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan model discovery learning. 

2.2.5  Media Dongeng 

Terdapat beberapa teori yang dipaparkan dalam  media pembelajaran, 

yaitu (1)  pengertian  media pembelajaran, (2)  manfaat media pembelajaran, (3) 

jenis-jenis media pembelajaran, dan (4) media dongeng. 

 

2.2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan media. Menurut Djamarah 

(2010: 121)  mendefinisikan media adalah alat bantu apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Untuk 

menunjang pembelajaran di dalam kelas, salah satu hal yang didapat digunakan 

yaitu media pengajaran. Dengan adanya media pengajaran dalam proses 

pembelajaran akan dapat membantu siswa belajar dengan lebih baik.  

Arsyad (2002:3) mengatakan bahwa media berasal dari bahasa latin 

medius secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’, ‘pengantar’. Dalam bahasa 

arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima. 

Sadiman (2010: 6) media berasal dari bahasa Latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara  atau 

pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Marshall McLuhan (dalam Hamalik, 2008: 201) berpendapat 
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bahwa media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya 

mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. 

Santoso (dalam  Subana, 2009:287) mengemukakan bahwa secara umum, 

media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang sebagai penyebar 

ide/gagasan sehingga ide/gagasan itu sampai pada penerima. 

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sebuah alat bantu yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar yang berfungsi  untuk meningkatkan atau membantu siswa belajar lebih 

baik. 

 

2.2.5.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki beberapa manfaat. Seperti yang 

diungkapkan Sudjana (2009:2), media pembelajaran dalam proses belajar peserta 

didik memiliki manfaat, antara lain (1) pembelajaran akan lebih menarik perhatian 

peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) bahan 

pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para 

peserta didik, dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pembelajaran 

lebih baik, (3) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk 

setiap jam pelajaran, (4) peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, 

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

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat media 

pembelajaran yaitu dapat menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar lebih 

baik, peserta didik dapat memahami pelajaran dengan baik, peserta didik lebih 

aktif dan banyak beraktivitas, memperjelas penyajian pesan, dan dapat mengatasi 

kebosanan dalam pembelajaran. 

 

2.2.5.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan peserta didik lebih 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran, guru dapat menggunakan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran. Sebelum menggunakan media 

pembelajaran, guru perlu mengetahui dan menyeleksi media apa saja yang cocok 

digunakan dalam menyampaikan materi-materi tertentu. Seperti yang 

diungkapkan Sadiman (2010:28), untuk tujuan praktis, terdapat tiga jenis media 

yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia yaitu 

(1) media visual atau grafis, meliputi gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, 

kartun, poster, papan flannel/flannel board, papan bulletin, (2) media audio, 

meliputi radio, alat perekam pita magnetic, piringan hitam, dan laboratorium 

bahasa, dan (3) media audio visual, meliputi film, filmstrip, video lagu. 

Senada dengan Sadiman, Djamarah (2010:124) menyebutkan bahwa 

media dilihat dari jenisnya terbagi menjadi tiga. Pertama, media auditif yaitu 

media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, cassette 

recorder, piringan hitam. Kedua, media visual yaitu media yang hanya 

mengandalkan indra penglihatan. Jenis media visual yaitu media yang hanya 
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mengandalkan indra penglihatan. Jenis media ini antara lain, film strip (film 

rangkai), slides (film bingkai) foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ketiga, 

media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur  suara dan unsur  gambar.  

Jenis media ini antara lain audiovisual diam dan audiovisual gerak. 

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai jenis-jenis media 

pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis media 

pembelajaran yang sering digunakan oleh guru yaitu media grafis atau visual, 

media audio, dan media audiovisual. 

 

2.2.5.4  Dongeng Sebagai Media Pembelajaran 

Budiman (1987:26) mengatakan bahwa dongeng adalah cerita khayal 

yang tidak mungkin terjadi. Cerita dongeng biasanya pendek-pendek, ringan, 

tetapi mengandung bermacam-macam petuah. Jalan ceritanya indah dan 

mengasyikkan. 

Danandjaja (dalam Ampera 2010:22) menyebutkan bahwa dongeng 

adalah cerita prosa rakyat yag dianggap tidak benar-benar terjadi. Dongeng 

diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga yang melukiskan 

kebenaran, berisikan pelajaran moral, atau bahkan sindiran. Contoh dongeng 

adalah TimunEmas, Kancil, dan Bawang Merah Bawang Putih. 

Menurut Sutjipto (dalam Zulfahnur, 1997:43-44) dongeng merupakan 

suatu cerita fantasi yang kejadian-kejadiannya tidak benar terjadi. Sebagai 

folklore. Dongeng adalah cerita yang hidup dikalangan rakyat, yang disajikan 

dengan cara bertutur lisan oleh tukang cerita, seperti pelipur lara dan pawang. 
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Dongeng termasuk jenis prosa fiksi yang tertua. Munculnya hampir bersamaan 

dengan adanya kepercayaan dan kebudayaan suatu bangsa. Pada mulanya 

dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang berkebudayaan primitif 

terhadap hal-hal yang supranatural dan manifestasinya dalam alam kehidupan 

manusia seperti animisme dan lain-lain. Bagi manusia dongeng berfungsi sebagai 

hiburan, kepercayaan yang bersifat didaktik (pengajaran moral dan nasehat bagi 

kehidupan), dan sumber pengetahuan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, media adalah alat bantu yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar yang berfungsi untuk membantu dan meningkatkan 

kemampuan peserta didik  belajar  lebih baik. Dalam keterampilan menyusun teks   

cerita pendek, peneliti memilih media dongeng untuk membantu peserta didik 

dalam menemukan ide untuk menyusun teks cerita pendek secara tertulis. Dimana 

Media dongeng dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek ini akan 

dijadikan sebagai acuan penyusunan teks cerita pendek. Tema dari media dongeng 

akan dijadikan sebagai tema dasar penyusunan teks cerita pendek. Media dongeng  

yang akan diterapkan dalam  pembelajaran  ini adalah  media dongeng yang 

berupa teks dongeng. Selain untuk mempermudah peserta didik dalam 

menemukan ide, media dongeng ini juga bertujuan untuk menarik minat peserta 

didik agar lebih tertarik mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

secara tertulis. 
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2.2.6  Sikap Religius dan Sikap Sosial 

Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan 

seseorang dalam merespon sesuatu/ objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-

nilai atau pandangan hidup yang dimiliki seseorang. Sikap dapat terbentuk 

sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang 

dimaksud adalah ekspresi nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh 

seseorang dan diwujudkan dalam perilaku (Kemendikbud 2013). 

Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian 

kegiatan yang dirangcang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari 

suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu 

standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama 

penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi (cerminan) 

pamahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual (Kemendikbud 

2013).  

Dalam Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional telah ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kraetif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Demi tercapainya 

Undang-undang tersebut dalam pembelajaran Kurikulum 2013 diterapkan dalam 

kompetensi inti sikap religius dan sikap sosial dengan tujuan membentuk karakter 
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peserta didik. Kedepannya, peserta didik diharapkan tidak hanya menguasai 

pengetahuan dan keterampilan pada kompetensi dasar tetapi juga membentuk 

akhlak berdasarkan karakter yang berbasis nilai-nilai karakter yang berbasis nilai 

pendidikan budaya dan nilai karakter bangsa yang tertanam dalam jiwa peserta 

didik.  

 

2.2.6.1 Sikap Religius 

Sikap religius adalah sikap dan perilakuyang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain (Abidin, 2012:67). Lebih sederhana 

Kemendikbud (2013) menjelaskan sikap spiritual dan religius yang terkait dengan 

pembentukkan peserta didik yang beriman serta bertakwa sebagai perwujudan dari 

menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi inti 

dalam sikap spiritual atau sikap religius pada pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek adalah Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai 

anugerah Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana menyajikan informasi lisan dan 

tulis.  

Berikut adalah indikator dari sikap religius atau sikap spiritual yang 

sesuai dengan pembelajaran menyususn teks cerita pendek:  

a. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran 

b. Menjawab salam atau sapa dari guru. 
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2.2.6.2 Sikap Sosial 

 Sikap sosial yang terkait dengan pembentukkan siswa yang berakhlak 

mulia, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab sebagai perwujudan eksisttensi 

kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan (Kemendikbud 2013). 

Sikap sosial ini tercermin dalam kompetensi inti (KI-2) yaitu menghargai dan 

menghayati perilaku jujur, displin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sikap sosial yang 

sesuai dengan pembelajaran menyusun teks cerita pendek tercermin dalam KD 2.5 

memiliki perilaku percaya diri, peduli, dan santun dalam merespon secara pribadi 

peristiwa jangka pendek. 

Sesuai dengan kompetensi dasar yang telah disesuaikan dengan 

pembelajaran  menyusun teks cerita pendek maka sikap-sikap sosial yang harus 

dimiliki peserta didik dalam pengembangan karakter melalui pembelajaran ini, 

yaitu. 

 

2.2.6.2.1 Percaya Diri 

Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang yang 

memberi keyakinan kuat untuk berbuat dan bertindak (Falatehan, 2013:35). 

Martono (2006:68) mengungkapkan bahwa akar dari siap percaya diri adalah 

mengenal kemampuan diri sendiri dalam berpikir, bertindak atau bersikap. Lebih 

sederhana Winataputra (2010:23) menyebutkan bahwa percaya diri adalah yakin 
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akan kemampuan diri sendiri. Berikut adalah indikator sikap percaya diri yang 

sesuai dengan pembelajaran menyusun teks cerita pendek: 

a. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu ketika melakukan presentasi atau 

mengerjakan tugas 

b. Tidak mudaj putus asa 

c. Jika mengalami kesulitan berani bertanya kepada teman atau guru  

 

2.2.6.2.2 Peduli 

Sikap peduli yang dimaksud dalam kompetensi inti kurikulum 2013 adalah 

sikap toleransi dan sikap gotong royong. Toleransi menurut Kemendikbud (2013) 

adalah sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, 

pandangan dan keyakinan. Winataputra (2010:25) menjelaskan lebih sederhana 

bahwa toleransi adalah memahami dan menghargai keyakinan atau kebiasaan 

orang lain. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk 

mencapai tujuan bersama dengan sikap saling berbagi tugas dan tolong menolong 

secara ikhlas (Kemendikbud 2013). Sikap peduli yang tercermin melalui sikap 

toleransi dan gotong royong adalah sikap saling menghargai keberagaman baik 

dalam hal keyakinan maupun kebiasaan sehingga memungkinkan orang tersebut 

dapat bekerja secara ikhlas.   

Beberapa indikator ketercapaian pembelajaran dari sikap toleransi yang 

sesuai dengan pembelajaran menyusun teks cerita pendek adalah sebagai berikut : 

a. Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya,  

b. Mau bekerja sama dengan siapapun tanpa membeda-bedakan 
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Beberapa indikator ketercapaian pembelajaran dari sikap gotong royong 

dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek adalah sebagai berikut : 

a. Bersedia membantu teman tanpa mengharap imbalan 

b. Aktif dalam kerja kelompok  

 

2.2.6.2.3 Santun 

Santun atau sopan adalah sikap baik dalam pergaulan, baik dalam 

berbahasa maupun dalam bertingkah laku (Falatehan, 2013:5). Norma kesantunan 

bersifat relatif artinya dianggap baik / santun pada tempat dan waktu tertentu bisa 

berbeda pada tempat dan waktu yang lain. Santun adalah perilaku interpersonal 

sesuai dengan tatanan norma dan adat istiadat setempat (winataputra, 2013:5). 

Indikator ketercapaian pembelajaran menyusun teks cerita pendek dapat 

ditunjukkan melalui beberapa perilaku sosial sebagai berikut: 

a. Menghormati orang yang lebih tua, yang dimaksud adalah guru. Peserta didik 

harus menggunakan tutur kata yang sopan ketika bertanya kepada guru. 

b. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur 

c. Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat 

d. Menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat dan saat 

mengkritik teman. 
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2.2.7 Penerapan Model Discovery Learning dan Media Dongeng dalam 

Pembelajaran Menyusun Teks Cerita Pendek 

Keterampilan menyusun teks cerita pendek adalah salah satu kompetensi 

dasar yang harus di tempuh peserta didik kelas VII. Berdasarkan beberapa 

masalah yang muncul dalam kegiatan menyusun teks cerita pendek, perlu adanya 

pembaharuan bagi guru dalam meningkatkan keterampilan peserta didik 

menyusun teks cerita pendek. Model discovery learning merupakan salah satu 

model yang cocok untuk meningkatkan keterampilan menyusun teks cerita pendek 

peserta didik kelas VII. Dalam penelitian ini model discovery learning 

digabungkan dengan media dongeng untuk meningkatkan keterampilan menyusun 

teks cerita pendek peserta didik. 

Model discovery learning adalah model pembelajaran yang memusatkan 

semua pembelajaran pada peserta didik. Peserta didik dapat mengembangkan 

pengetahuan, gagasan, dan imajinasi  untuk menyusun teks cerita pendek. Peserta 

didik dapat mengembangkan teks cerita pendek yang sudah ada, menjadi teks 

cerita pendek yang lebih imajinatif dan menggunakan diksi yang menarik. 

Media dongeng dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

digunakan sebagai stimulus peserta didik untuk mengembangkan cerita yang 

terdapat dalam teks dongeng menjadi teks cerita pendek yang sesuai dengan 

kehidupan saat ini. Dengan teks dongeng pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek akan lebih menyenangkan dan memberikan kemudahan pada peserta didik 

dalam mengembangkan imajinasi, dan kreativitas peserta didik. 
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Adapun implementasi pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng adalah. 

1. Peserta didik mengamati penjelasan dari guru mengenai pokok-pokok materi 

teks cerita pendek  

2. Peserta didik bertanya jawab dengan guru mengenai materi teks cerita pendek 

3. Peserta didik mengamati dan membaca teks dongeng. 

4. Peserta didik diinstruksikan untuk menentukan struktur teks dongeng. 

5. Setelah itu, peserta didik diinstruksikan untuk mengembangkan teks dongeng 

menjadi teks cerita pendek yang relevan dengan kehidupan saat ini. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

Keterampilan menyusun teks cerita pendek pada peserta didik kelas VII 

SMPIT Bina Amal Gunungpati masih rendah. Rendahnya keterampilan menyusun 

teks cerita pendek disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah 

kesulitan peserta didik mendapatkan sebuah ide yang menarik untuk dituangkan 

dalam sebuah cerita pendek, pemilihan diksi yang kurang tepat, sehingga 

menyebabkan cerita pendek yang disusun kurang menarik, serta peserta didik 

kurang memahami bagaimana langkah-langkah menyusun teks cerita pendek yang 

dapat memudahkan peserta didik. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya 

keterampilan menyusun teks cerita pendek pada peserta didik adalah kurang 

tepatnya teknik pembelajaran yang digunakan guru. 

Peneliti berupaya mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan 

model pembelajaran discovery learning dan media dongeng. Model discovery 
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learning adalah model pembelajaran yang semua proses pembelajaran berpusat 

pada peserta didik. Dengan model pembelajaran ini peserta didik mengembangkan 

pengetahuan yang dimiliki menjadi pengetahuan yang baru. Model pembelajaran 

ini sesuai dengan kurikulum 2013 dimana dalam kurikulum 2013 juga 

menghendaki bahwa proses pembelajaran berpusat pada peserta didik itu sendiri. 

Sedangkan media dongeng digunakan untuk memberikan kemudahan pada peserta 

didik dalam menyusun teks cerita pendek. Peserta didik tidak kesulitan untuk 

menemukan sebuah ide yang kreatif untuk memulai meyusun teks cerita pendek. 

Dengan media dongeng peserta didik dapat mengembangkan dan menyusun 

kembali menjadi sebuah teks cerita pendek yang relevan dengan kehidupan saat 

ini. 

Respon yang diharapkan  muncul dari peserta didik dengan 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng dalam pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek berupa kemampuan mengembangkan ide kreatif 

peserta didik dengan daya imajinasi yang dimiliki peserta didik. Dengan begita 

peserta didik tidak merasa kesulitan dalam menyusun teks cerita pendek. Media 

dongeng yang digunakan sebagai stimulus peserta didik dalam menyusun teks 

cerita pendek merupakan dongeng  yang dapat membantu peserta didik dalam  

mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. 
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2.4  Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

1) Keterampilan menyusun teks cerita pendek secara tertulis pada peserta didik 

kelas VII SMP IT Bina Amal Gunungpati akan meningkat jika menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng. 

2) Sikap religi dan sosial peserta didik  kelas VII SMPIT Bina Amal Gunungpati 

akan mengalami perubahan ke arah positif jika mengikuti pembelajaran  

menyusun teks cerita pendek secara tertulis menggunakan model discovery 

learning dan media dongeng . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPIT Bina Amal pada peserta didik kelas 

VII Aisyah. Beberapa alasan yang menjadi dasar pemilihan kelas tersebut antara 

lain kompetensi dasar menyusun teks cerita pendek terdapat pada jenjang kelas 

VII, peserta didik kelas VII Aisyah masih mengalami kesulitan ketika diminta 

menyusun teks, khususnya menyusun teks cerita pendek secara tertulis, peserta 

didik masih kesulitan bagaimana menuangkan ide dan imajinasi menjadi sebuah 

teks cerita pendek yang menarik dan enak dibaca, kesulitkan menyusun teks cerita 

pendek dengan memperhatikan struktur teks cerita pendek, selain itu peserta didik 

juga kesulitan dalam menentukan diksi yang akan digunakan. Hal ini dikarenakan 

kurangnya rasa percaya diri untuk mencurahkan seluruh ide dan imajinasi dalam 

bentuk teks cerita pendek, peserta didik belum memahami struktur teks cerpen, 

serta kurangnya kosakata yang peserta didik miliki, hal tersebut menyebabkan 

teks cerita pendek yang disusun banyak menggunakan diksi yang diulang-ulang, 

sehingga teks cerita pendek yang disusun menjadi kurang menarik. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyantoro (2009:8) 

menuturkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan bentuk kajian yang 

sistematis reflektif yang dilakukan oleh pelaku tindakan dan dilakukan untuk 

memperbaiki kondisi pembelajaran. Penelitian ini dilakanakan dalam dua siklus. 

Setiap siklus terdiri atas tahap (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) 
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refleksi. Sistematika penelitian tindakan kelas digambarkan oleh Tripp (dalam 

Subyantoro 2009:27) sebagai berikut. 

Perencanaan         Revisi   Perencanaan 

 

Refleksi Siklus I  Tindakan    Refleksi      Siklus II        Tindakan 

  

         

Observasi         Observasi 

Gambar I Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Berdasarkan gambar siklus penelitian tindakan kelas tersebut, penelitian 

ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri 

atas empat tahap, yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, (4) refleksi. 

Observasi awal dilakukan agar peneliti mengetahui kondisi peserta didik di dalam 

kelas, hambatan yang dialami oleh peserta didik saat mengikuti pembelajaran 

beserta penyebab dari masalah-masalah tersebut. Selain itu, observasi awal 

bertujuan untuk mendekatkan peneliti dengan peserta didik sehingga terbiasa 

dengan kehadiran peneliti. Langkah ini sangat diperlukan sebelum peneliti 

melaksanakan penelitian agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan lancar. 
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3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

Prosedur penelitian tindakan kelas pada siklus I terdiri atas empat tahap, 

yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Proses 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

3.1.1.1  Perencanaan Siklus I 

Tahap perencanaan siklus I dilakukan peneliti sebagai upaya 

memecahkan masalah berdasarkan observasi awal. Pada tahap ini, peneliti 

berkoordinasi dengan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia mengenai 

waktu pelaksanaan penelitian, materi yang diajarkan, model dan media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran, dan rencana penelitian.  

Persiapan yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan keterampilan 

menyusun teks cerita pendek pada peserta didik kelas VII Aisyah, yaitu (1) 

melakukan kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia mengenai rencana penelitian 

yang akan dilakukan, (2) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan menyusun teks cerita pendek, (3) membuat dan menyiapkan 

instrumen penilaian berupa instrumen tes dan instrumen nontes, (4) 

mempersiapkan bahan pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik selama proses 

pembelajaran.  
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3.1.1.2 Tindakan Siklus I 

Pada tahap tindakan, peneliti melaksanakan kegiatan yang sudah 

direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tindakan siklus I 

dilakukan dalam dua pertemuan. Tiap pertemuan terdiri atas kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

Pertama adalah tahap pendahuluan. Dalam tahap ini guru melakukan 

kegiatan pendahuluan dengan cara mengondisikan peserta didik agar siap 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini diawali dengan berdoa bersama 

sebagai wujud dari sikap religius, kemudian guru melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran, serta menyampaikan materi dan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan  

Kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti pembelajaran menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng yang dilakukan pada siklus I, yaitu 

(1) peserta didik membentuk kelompok belajar, tiap kelompok terdiri atas dua 

sampai tiga peserta didik dengan tertib, (2) guru atau peneliti memberi stimulus 

berupa teks dongeng, (3) setiap kelompok mengamati dan membaca contoh teks 

dongeng yang telah diberikan oleh guru atau peneliti, (4) peserta didik 

bertanyajawab mengenai perbedaan cerita pendek dengan teks jenis lain, (5) setiap 

kelompok diinstruksikan untuk mengidentifikasi struktur teks, isi, kaidah bahasa, 

dan tema pada dongeng yang berjudul “Bawang Merah dan Bawang Putih”, (6) 

peserta didik bertanya jawab mengenai langkah-langkah menyusun teks cerita 

pendek, (7) Setiap kelompok menentukan struktur teks, isi, kaidah bahasa, dan 
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tema pada dongeng “Bawang Merah dan Bawang Putih”, (8) setiap kelompok 

menyusun kembali teks dongeng “Bawang Merah dan Bawang Putih” menjadi 

sebuah teks cerita pendek yang relevan dengan kehidupan saat ini dengan 

memperhatikan struktur teks cerita pendek, (9) peserta didik dan guru 

menyimpulkan struktur teks dongeng “Bawang Merah dan Bawang Putih”, (10) 

Peserta didik menyimpulkan kembali struktur teks dongeng “Bawang Merah dan 

Bawang Putih”, (11) Setiap kelompok yang telah selesai menyusun teks cerita 

pendek, secara diminta untuk membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas, 

(12) Kelompok yang lain bersama guru menyimak dengan baik dan  memberikan 

masukan terhadap hasil teks cerita pendek yang telah dibacakan. 

Kegiatan penutup pada pertemuan pertama pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek secara tertulis dilakukan dengan langkah (1) peserta didik bersama 

guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari (2) peserta didik 

mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru, (3) peserta didik merefleksi 

penguasaan materi yang telah dipelajari dengan membuat catatan penguasaan 

materi, (4) peserta didik menyepakati tugas yang harus dilakukan berkaitan 

dengan menyusun teks cerita pendek secara tertulis.  

Pertemuan kedua, guru melakukan kegiatan pendahuluan dengan cara 

mengondisikan peserta didik agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran, 

melakukan apersepsi melalui tanya jawab berkaitan dengan kegiatan pembelajran 

sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan pokok-

pokok atau cakupan materi pembelajaran. 
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Kegiatan inti pertemuan kedua merupakan lanjutan dari pembelajaran 

pertemuan pertama. Kegiatan pembelajaran difokuskan pada kegiatan peserta 

didik dalam menyusun teks cerita pendek secara tertulis setelah berlatih pada 

pertemuan pertama. Kegiatan inti yang dilakukan meliputi (1) peserta didik 

diinstruksikan untuk mengamti hasil teks cerita pendek yang telah disusun secara 

kelompok pada pertemuan sebelumnya, (2) peserta didik bertanyajawab mengenai 

kesulitan dan kekurangan peserta didik dalam menyusun teks cerita pendek secara 

kelompok pada pertemuan sebelumnya, (3) peserta didik diberikan teks dongeng 

oleh guru, (4) peserta didik secara individu diinstruksikan untuk menentukan 

struktur teks dan tema dongeng, (5) peserta didik diinstruksikan untuk menyusun 

teks cerita pendek sesuai dengan tema  dongeng yang telah ditentukan dan yang 

relevan dengan kehidupan saat ini, (6) peserta didik dan guru menyimpulkan 

struktur teks dongeng, (7) peserta didik kembali menyimpulkan struktur teks 

dongeng, (8) peserta didik mempresentasikan hasil teks cerita pendek yang telah 

disusun, (9) peserta didik yang lain bersama guru menyimak dengan baik dan 

memberikan masukan ataupun tambahan dari teks cerita pendek yang telah 

dipresentasikan. 

Kegiatan penutup pertemuan kedua meliputi (1) peserta didik bersama 

guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari (2) peserta didik 

mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru, (3) peserta didik merefleksi 

penguasaan materi yang telah dipelajari dengan membuat catatan penguasaan 

materi, (4) peserta didik menyepakati tugas yang harus dilakukan berkaitan 

dengan menyusun teks cerita pendek secara tertulis.  
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3.1.1.3  Observasi Siklus I 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan mengamati aktivitas dan 

perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi ini 

digunakan untuk mengungkapkan segala peristiwa yang berkaitan dengan 

pembelajaran, baik aktivitas peserta didik dalam mengikuti pembelajaran maupun 

respon peserta didik terhadap pembelajaran. Observasi dilakukan dengan bantuan 

guru kelas dan teman sejawat. Pengambilan data dilakukan melalui tes, lembar 

observasi, wawancara, jurnal guru dan peserta didik, dan dokumentasi. 

Pengambilan data tes digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta 

didik dalam menyerap materi yang telah diberikan dan keterampilan menyusun 

teks cerita pendek secara tertulis. Kegiatan yang dilakukan berupa tes tertulis 

peserta didik dalam menyusun teks cerita pendek. Pengambilan data melalui 

observasi, wawancara, jurnal guru dan peserta didik, dan dokumentasi digunakan 

untuk melihat perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dan 

respon peserta didik terhadap pembelajaran. Data tersebut diperoleh melalui (1) 

lembar observasi peserta didik untuk mengamati perilaku peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran di dalam kelas, (2) wawancara dengan perwakilan peserta 

didik yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah untuk mengetahui 

tanggapan peserta didik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan, (3) 

jurnal guru dan peserta didik untuk mencatat kelebihan dan kekurangan dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung, (4) dokumentasi foto yang digunakan 

sebagai laporan gambar aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung. 
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3.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Pada tahap refleksi, peneliti menganalisis hasil tes, hasil observasi, hasil 

wawancara, hasil jurnal guru dan peserta didik, hasil dokumentasi peserta didik 

pada siklus I. Jika hasil tes tersebut belum memenuhi target yang sudah 

ditentukan maka perlu dilakukan perbaikan tindakan pada siklus II dengan 

alternatif pemecahan masalah yang terjadi pada siklus I. Kelebihan yang terdapat 

pada siklus I dipertahankan dan lebih ditingkatkan pada siklus II sehingga 

diperoleh hasil yang baik pada siklus II.  

 

3.1.2 Prosedur Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. 

Tindakan pada siklus II dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi 

pada siklus I agar hasil pembelajaran meningkat dan mencapai target yang telah 

ditentukan. Seperti pada siklus I, prosedur penelitian tindakan kelas pada siklus II 

terdiri atas tahap (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. 

Empat tahapan dalam siklus II dijabarkan sebagai berikut. 

 

3.1.2.1 Perencanaan Siklus II 

Setelah dilakukan refleksi pada siklus I diketahui kekurangan-

kekurangan yang ada pada proses pembelajaran siklus I. Berdasarkan kekurangan 

yang ada, dilakukan perbaikan dalam menyusun perencanaan pada siklus II. 

Perbaikan pada siklus I meliputi (1) perbaikan menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran keterampilan menyusun teks cerpen secara tertulis, (2) menyiapkan 
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materi pembelajaran, (3) menyiapkan instrumen tes yang berupa unjuk kerja 

beserta kriterianya, pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman jurnal, 

dan pedoman dokumentasi, (4) berkoordinasi dengan guru mata pelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia tentang kegiatan pembelajaran keterampilan menyusun teks 

cerita pendek secara tertulis. Rencana disusun semaksimal mungkin sebagai upaya 

penyempurnaan dan perbaikan atas rencana sebelumnya. Perbaikan rencana ini 

diharapkan dapat meningkatkan hasil pembelajaran keterampilan menyusun teks 

cerita pendek secara tertulis. 

 

3.1.2.2 Tindakan Siklus II 

Tindakan siklus II merupakan perbaikan langkah pembelajaran dari 

tindakan siklus I. Langkah pembelajaran yang dilakukan pada siklus II sama 

dengan tindakan siklus I dengan beberapa perbaikan agar pembelajaran lebih 

efektif dan hasil pembelajaran meningkat. 

 

3.1.2.3 Observasi Siklus II 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan mengamati aktivitas dan 

perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi ini 

digunakan untuk mengungkapkan segala peristiwa yang berkaitan dengan 

pembelajaran, baik aktivitas peserta didik dalam mengikuti pembelajaran maupun 

respon peserta didik terhadap pembelajaran. Observasi dilakukan dengan bantuan 

guru kelas dan teman sejawat. Pengambilan data dilakukan melalui tes, lembar 

observasi, wawancara, jurnal guru dan peserta didik, dan dokumentasi. 
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Pengambilan data tes digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta 

didik dalam menyerap materi yang telah diberikan dan keterampilan menyusun 

teks cerita pendek secara tertulis. Kegiatan yang dilakukan berupa tes unjuk kerja 

peserta didik dalam menyusun teks cerita pendek secara tertulis. Pengambilan data 

melalui observasi, wawancara, jurnal guru dan peserta didik, dan dokumentasi 

digunakan untuk melihat perilaku peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung dan respon peserta didik terhadap pembelajaran. Data tersebut 

diperoleh melalui (1) lembar observasi peserta didik untuk mengamati perilaku 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran di dalam kelas, (2) wawancara 

dengan perwakilan peserta didik yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan 

rendah untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap proses pembelajaran 

yang telah dilakukan, (3) jurnal guru dan peserta didik untuk mencatat kelebihan 

dan kekurangan dalam proses pembelajaran yang berlangsung, (4) dokumentasi 

foto yang digunakan sebagai laporan gambar aktivitas peserta didik selama 

pembelajaran berlangsung.  

 

3.1.2.4 Refleksi Siklus II 

Refleksi siklus II dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

model discovery learning dan media dongeng dalam pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek secara tertulis. Refleksi siklus II juga dilakukan untuk mengetahui 

keberhasilan pelaksanaan perbaikan tindakan siklus I. Refleksi dilakukan dengan 

menganalisis hasil tes, hasil observasi, hasil wawancara, hasil jurnal guru dan 

peserta didik, dan hasil dokumentasi yang dilakukan pada siklus II. 
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Refleksi siklus II digunakan untuk menentukan kemajuan-kemajuan yang 

telah dicapai selama proses pembelajaran berlangsung. Kemajuan yang dicapai, 

yaitu peningkatan keterampilan menyusun teks cerita pendek secara tertulis  dan 

perubahan perilaku peserta didik dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku 

yang lebih baik serta antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang meningkat.  

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan  media dongeng peserta didik  kelas 

VII Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungpati. Berdasarkan wawancara dengan guru, 

peserta didik kelas VII Aisyah masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

keterampilan menyusun teks cerita pendek dibandingkan dengan kelas lain. 

Pemilihan kelas tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: 

(1) sesuai Kurikulum 2013, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SMP, salah 

satu kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik kelas VII adalah mampu 

menyusun teks cerita pendek  baik secara lisan maupun secara tertulis, (2) 

berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 

peserta didik kelas VII Aisyah belum dapat mencapai hasil yang ditargetkan oleh 

guru, tingkat keterampilan menyusun teks cerita pendek  masih rendah. Hal ini 

ditandai dengan keadaan peserta didik yang belum dapat menuangkan gagasan 

dan imajinasi menjadi teks cerita pendek yang menarik. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian tindakan kelas ini ada dua yaitu keterampilan 

menyusun teks cerita pendek secara tertulis sebagai variabel terikat dan model 

discovery learning dan media dongeng sebagai variabel bebas. Secara lebih rinci 

kedua variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menyusun Teks Cerita Pendek  

Variabel keterampilan menyusun teks cerita pendek secara tertulis  

merupakan keterampilan peserta didik dalam menyusun teks cerita pendek yang 

dapat dilihat dari hasil pengamatan yang diperoleh selama praktik. Keberhasilan 

peserta didik dalam menguasai keterampilan menyusun teks cerita pendek secara 

tertulis dapat diukur apabila peserta didik mendapatkan nilai mencapai KKM yang 

telah ditentukan. Selain itu, peserta didik harus mampu menunjukkan perubahan 

sikap religius dan sikap sosial ke arah positif dalam pembelajaran. 

 

3.3.2 Variabel Model Discovery Learning melalui Media Dongeng 

Model discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran 

yang diterapkan pada kurikulum 2013. Model pembelajaran ini memusatkan 

seluruh kegiatan pembelajaran pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai 

fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan model discovery learning 

memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk mengeksplorasi 

kemampuannya dalam berpikir, berpendapat, dan bersikap. 
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Model discovery learning juga dikombinasikan dengan media dongeng 

untuk meningkatkan keterampilan menyusun teks cerita pendek secara tertulis. 

Media dongeng akan membantu dan memudahkan peserta didik menyusun teks 

cerita pendek secara tertulis. Dengan media dongeng ini akan menjadi permulaan 

bagi peserta didik dalam menyusun teks cerita pendek, untuk selanjutnya peserta 

didik dapat menyusun atau menulis teks cerita pendek dari pengalaman pribadi 

atau bahkan berdasarkan  imajinasi peserta didik, sehingga cerita pendek yang 

dihasilkan lebih menarik. 

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu indikator 

kuantitatif dan indikator kualitatif. Berikut penjelasan kedua indikator kinerja 

tersebut. 

 

3.4.1 Indikator Data Kuantitatif 

Pada indikator kuantitatif data diperoleh dari tes tertulis. Keterampilan 

menyusun teks cerita pendek secara tertulis pada peserta didik  kelas VII Aisyah  

SMPIT Bina Amal dinyatakan meningkat setelah mengikuti pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek secara tertulis menggunakan model discovery 

learning dan media dongeng jika nilai peserta didik dapat mencapai KKM. 

Indikator data kuantitaif penelitian ini adalah ketercapaian target kriteria 

ketuntasan minimal peserta didik berdasarkan Permendiknas no.81 A tahun 2013 
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yaitu 2,66 atau (B). Berikut keterangan Kriteria nilaipeserta didik dalam 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek secara tertulis. 

Tabel 4 Kriteria Nilai Peserta Didik 

Predikat 
Nilai 

Pengetahuan 
Nilai 

Keterampilan 
Keterangan 

A 3,66-4,00 3,66-4.00 
Sangat Baik 

A- 3,34-3.65 3,34-3.65 

B+ 3,01-3.33 3,01-3.33 
Baik 

B 2,66-3.00 2,66-3.00 

B- 2,34-2.65 2,34-2.65 

Cukup C+ 2,01-2.33 2,01-2.33 

C 1,66-2.00 1,66-2.00 

C- 1,34-1.65 1,34-1.65 

Kurang D+ 1,01-1.33 1,01-1.33 

D 0-1.00 0-1.00 

 

3.4.2 Indikator Kualitatif 

Dalam indikator ini, penilaian dilakukan berdasarkan teknik nontes. 

Penilaian nontes tersebut berupa observasi, jurnal/catatan harian guru dan peserta 

didik, wawancara, dan dokumentasi foto. Peserta didik dinyatakan berhasil dalam 

mengikuti pembelajaran apabila mereka menunjukkan perubahan perilaku ke arah 

yang lebih positif dalam sikap religius maupun sikap sosial selama proses 

pembelajaran. Selain perubahan sikap yang mengarah pada hal positif, proses 

pembelajaran juga menjadi bagian penting dalam indikator kualitatif.  

Proses pembelajaran ditunjukkan dalam beberapa indikator, antara lain: 

1) Intensif proses internalisasi penumbuhan minat-mnat peserta didik untuk 



75 
 

 
 

menyusun teks cerita pendek, 2) Kondusif atau tidaknya proses diskusi peserta 

didik dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek, 3) intensifnya proses 

peserta didik menyusun teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks 

cerita pendek, 4) kondusifnya kondisi peserta didik saat mempresentasikan hasil 

menyusun teks cerita pendek di depan kelas, dan 5) Reflektif atau tidaknya saat 

refleksi  di bagian akhir pembelajaran sehingga peserta didik menyadari 

kekurangan dan dapat mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 

Berikutnya, indikator pengamatan perilaku peserta didik, secara rinci ada 

beberapa sikap yang ditekankan dalam penelitian ini. Sikap tersebut meliputi 

sikap religius dan sikap sosial seperti percaya diri, peduli, dan  santun. Setiap 

sikap baik religius maupun sikap sosial memiliki indikator pencapaian masing-

masing. Berikut adalah indikator ketercapaian sikap religi dan sosial yang telah 

disesuaikan dengan pembelajaran menyusun teks cerita pendek secara tertulis. 

Peserta didik dikatakan memiliki sikap religius yang baik jika telah 

melakukan beberapa hal. Hal tersebut merupakan indikator pencapaian sikap 

religius pada peserta didik. Indikator tersebut meliputi (1) berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai, (2) menjawab salam dan sapa dari guru, (3) memberi salam 

pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut, dan (4) berdoa 

sesudah pembelajaran diakhiri. 

Selain sikap religius, sikap sosial juga memiliki indikator pencapaian 

antara lain (1) melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, (2) berani bertanya, 

berpendapat, dan menjawab pertanyaan, (3) mengakui jika mengalami kesulitan 
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dalam pembelajaran, (4) aktif dalam diskusi kelompok, (5) mengerjakan tugas 

sesuai dengan kesepakatan, (6) menghormati guru dan peserta didik lain, (7) 

menggunakan bahasa yang santun saat bertanya, menyampaikan pendapat, 

menyanggah, memberi saran ataupun mengkritik, dan (8) tidak berkata-kata kotor, 

kasar, dan takabur. 

 

3.5  Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan instrumen tes, pedoman observasi, pedoman 

wawancara, pedoman jurnal guru dan peserta didik, dan pedoman dokumentasi 

untuk pengambilan data. 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes dalam penelitian ini berupa instrumen yang digunakan 

untuk mendapatkan data keterampilan menyusun teks cerita pendek peserta didik. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng. Tes tersebut 

digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik dalam menyusun 

teks cerita pendek secara tertulis. Tes ini dijadikan tolok ukur peningkatan 

keterampilan menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery 

learning dan media dongeng. Aspek penilaian penilaian dapat diketahui dari tabel 

pedoman penilaian keterampilan menyusun teks cerita pendek secara tertulis 

berikut. 



77 
 

 
 

Tabel 5 Pedoman Penilaian Keterampilan Menyusun Teks Cerita 
Pendek Secara Tertulis Menggunakan Model Discovery Learning dan Media 

Dongeng 
 

No. Aspek/ Kriteria Indikator Bobot Skor 

1. Kelengkapan isi Baik: menguasai topik tulisan; 
substansif; pengembangan 
struktur teks lengkap; relevan 
dengan topik yang dibahas 

3 5 

Cukup: menguasai 
permasalahan; pengembangan 
struktur teks terbatas; relevan 
dengan topik tetapi kurang 
terperinci 

3 

Kurang: penguasaan masalah 
terbatas; substansi kurang; 
pengembangan topik tidak 
relevan 

1 

2. Kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur 

Baik: struktur teks lengkap; 
terorganisasi; gagasan 
diungkapkan dengan jelas; 
urutan logis. 

3 5 

Cukup: struktur teks lengkap; 
kurang terorganisasi; gagasan 
diungkapkan dengan jelas; logis 
tetapi tidak lengkap. 

3 

Kurang: struktur teks tidak 
lengkap; tidak terorganisasi; 
gagasan tidak jelas; tidak logis. 

1 

3. Ketepatan 
pilihan kata  

Baik: diksi yang dipilih tepat; 
bermakna tunggal; mudah 
dipahami. 

1 5 

Cukup: diksi yang dipilih kurang 
tepat; bermakna tunggal; mudah 
dipahami. 

3 

Kurang: diksi yang dipilih tidak 
tepat; bermakna ambigu; tidak 
dapat dipahami. 

1 
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4. Keefektifan 
kalimat 

Baik: kalimat efektif; terdapat 
sedikit kesalahan berbahasa. 

2 5 

Cukup: kalimat tidak efektif; 
terdapat kesalahan penggunaan 
bahasa 

3 

Kurang: kalimat tidak efektif; 
terdapat banyak kesalahan 
penggunaan bahasa. 

1 

5. Mekanik Baik: menguasai aturan 
penulisan; terdapat sedikit 
kesalahan ejaan, tanda baca, 
penggunaan huruf kapital, dan 
penataan paragraf. 

1 5 

Cukup: terdapat kesalahan ejaan, 
tanda baca, penggunaan huruf 
kapital, dan penataan paragraf 
tetapi tidak mengubah makna. 

3 

Kurang: terdapat banyak 
kesalahan ejaan, tanda baca, 
penggunaan huruf kapital, dan 
penataan paragraf yang dapat 
mengubah makna. 

1 

Jumlah skor 50 

Penghitungan nilai peserta didik menggunakan rumus: 

���� ��������ℎ 

���� �������� 
 � 4 = ����� ��ℎ�� 

Berdasarkan kriteria pada tabel di atas, dapat diketahui peserta didik yang 

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

itu, juga dapat mengetahui aspek penilaian keterampilan menyusun teks cerita 

pendek. 

Tabel 6 Pedoman Penilaian Keterampilan Menyusun Teks Cerita Pendek 
Predikat Nilai Kompetensi 

Keterampilan 
Kategori 
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A 4 Sangat Baik 

A- 3,34 

B+ 3,33 Baik 

B 2,66 

B- 2,65 

Cukup C+ 2,33 

C 1,66 

C- 1,65 

Kurang D+ 1,33 

D 1 

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut. Terdapat 

lima kategori penilaian menyusun teks cerita pendek yaitu kategori sangat baik, 

baik, cukup, dan kurang. Kategori sangat baik apabila peserta didik mencapai nilai 

3,34-4, kategori baik apabila peserta didik mencapai nilai 2,66-3,33, kategori 

cukup apabila peserta didik mencapai nilai 1,66-2,65 dan kategori kurang apabila 

peserta didik mencapai nilai 1-1,65. 

3.5.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku 

peserta didik atau menilai sikap religi dan sosial peserta didik dalam proses 

pembelajaran, serta mengetahui tanggpan peserta didik mengenai pembelajaran 

yang telah dilakukan selama mengikuti pembelajaran keterampilan menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model disccovery learning dan media dongeng. 

Dalam instrumen nontes pada penelitian ini ada beberapa alat yang 

digunakan dalam pengambilan data. Alat tersebut yaitu: (1) lembar observasi, (2) 
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lembar wawancara, (3)lembar  jurnal atau catatan harian, (4) lembar dokumentasi 

foto. 

 

3.5.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data tentang perilaku 

peserta didik selama proses belajar mengajar yang erlangsung pada siklus I dan 

siklus II. Aspek-aspek yang diamati dalam proses menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng, antara lain: 1) 

antusias peserta didik untuk memahami pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek secara tertulis, 2) Intensif atau tidaknya peserta didik dalam proses 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek secara tertulis menggunakan model 

discovery learning dan media dongeng, 3) Kondusif atau tidaknya proses diskusi 

peserta didik dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek secara tertulis, 4) 

Reflektif atau tidaknya saat refleksi  di bagian akhir pembelajaran sehingga 

peserta didik menyadari kekurangan dan dapat mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran. 

Perilaku peserta didik yang menunjukkan sikap religius antara lain, (1) 

berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran, (2) Menjawab salam atau 

sapa dari guru. 

Perilaku peserta didik yang menunjukkan sikap sosial antara lain,  (1) 

tidak menyontek pekerjaan teman, (2) aktif dalam kerja kelompok, (3) 

menghormati orang yang lebih tua (guru), (4) tidak menyela pembicaraan pada 

waktu yang tidak tepat, (5) tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur, (6) 
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menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, (7) mengakui kesalahan dan kekurangan 

yang dimiliki, (8) menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat 

dan saat mengkritik teman. 

 

3.5.2.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

peserta didik untuk mengungkapkan (1) minat peserta didik terhadap 

pembelajaran, (2) perasaan peserta didik terhadap pembelajaran menyusun teks 

cerita pendeksecara tertulis menggunakan model discovery learningdan media 

dongeng, (3) pendapat peserta didik tentang pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek secara tertulis  yang  telah berlangsung, (4) kesulitan dan kemudahan yang 

dirasakan peserta didik selama mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek secara tertulismenggunakan model discovery learningdan media dongeng, 

dan (5) manfaat yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek menggunakan  model discovery learning dan media 

dongeng. 

 

3.5.2.3 Pedoman Jurnal 

Jurnal merupakan catatan yang ditulis guru dan peserta didik setelah 

melaksanakan pembelajaran. Jurnal guru memuat informasi tentang pendapat guru 

mengenai (1) minat peserta didik terhadap pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek, (2) respon peserta didik terhadap  pembelajaran keterampilan menyusun 

teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng, 
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(3) suasana dan situasi belajar peserta didik ketika menyusun teks cerita pendek 

dengan memperhatikan struktur teks cerita pendek, (4) proses diskusi peserta 

didik dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek, dan  (5) kesulitan yang 

dialami peserta didik dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek. 

Jurnal peserta didik memuat informasi tentang (1) perasaan peserta didik 

selama mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek secara tertulis,(2) 

kesulitan yang dialami peserta didik dalam menyusun teks cerita pendek secara 

tertulis, (3) kesan peserta didik terhadap pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek, (4) pendapat peserta didik terhadap cara guru mengajarkan pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek, dan (5) saran untuk pembelajaran keterampilan 

menyusun teks cerita pendek menggunakan  model discovery learning dan media 

dongeng. 

 

3.5.2.4 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tindakan 

kelas ini berupa foto. Pengambilan data dengan foto ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran secara visual tentang pembelajaran yang dilakukan. 

Dokumentasi juga memiliki fungsi untuk menjelaskan keruntutan sebuah proses 

penelitian dari awal sampai akhir, sehingga penelitian tersebut bisa 

dipertanggungjawabkan. Dokumentasi kegiatan berisi sejumlah foto aktivitas 

selama proses pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir yang. 

Pengambilan dokumentasi untuk penelitian ini, peneliti dibantu oleh seorang 
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teman dengan kondisi peserta didik maupun peneliti dengan sewajarnya tidak 

dibuat-buat, sehingga pengambilan dokumentasi dapat terlaksana dengan baik. 

Hal-hal yang didokumentasikan antara lain, (1) kegiatan apersepsi guru, 

(2) keantusiasan peserta didik saat mengikuti pembelajaran dengan bertanya atau 

menyampaikan gagasan, (3) keantusiasan peserta didik menyusun teks cerita 

pendek menggunakan model discovery learning dan media dogeng, (4) proses 

diskusi dengan teman, (5) suasana diakhir pembelajaran (kegiatan refleksi), (6) 

perilaku peserta didik yang mencerminkan sikap religi seperti berdoa sebelum 

atau sesudah kegiatan pembelajaran, (7) sikap percaya diri dan peduli yang 

ditunjukkan peserta didik, (8) sikap santun  yang ditunjukkan peserta didik lewat 

sikap menghormati guru dan berbicara dengan bahasa yang sopan. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.6.1 Teknik Tes 

Teknik tes merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

yang bersifat kuantitatif. Tes digunakan untuk mengetahui hasil keterampilan 

peserta didik dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng. Tes dalam penelitian ini dilakukan 

sebanyak dua kali, yaitu saat siklus I dan siklus II. Bentuk tes dan kriteria 

penilaian yang digunakan pada siklus I dan siklus II sama yaitu berbentuk tes 

tertulis. 
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Hasil tes pada siklus I dianalisis untuk mengetahui kesulitan atau 

kelemahanyang dialami peserta didik. Kelemahan-kelemahan tersebut 

disampaikan pada peserta didik yang kemudian diperbaiki untuk menghadapai tes 

pada siklus II. Dengan demikian, peneliti akan mudah mengetahui peningkatan 

keterampilan peserta didik menyusun teks cerita pendek secara tertulis pada siklus 

I dan siklus II. 

 

3.6.2 Teknik Nontes 

Terdapat beberapa bentuk teknik nontes yang digunakan dalam penelitian 

ini. Teknik tersebut meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

3.6.2.1 Teknik Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

dilakukan untuk mengamati perubahan sikap religius dan sosial peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Selain 

mengamati sikap religius dan sosial peserta didik, observasi digunakan untuk 

melihat proses pembelajaran di dalam kelas. 

Observasi dilaksanakan oleh peneliti dengan bantuan guru kelas. 

Observasi dilakukan dengan cara: (1) menyiapkan lembar observasi yang berisi 

aspek-aspek mengenai perilaku peserta didik selama pembelajaran berlangsung, 

(2) melaksanakan pengamatan selama proses penelitian berlangsung yaitu dari 

awal hingga berakhirnya proses pembelajaran, (3) mencatat hasil observasi 
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dengan mengisi lembar observasi yang telah dipersiapkan, dan (4) menganalisis 

hasil observasi dalam bentuk persentase kemudian dideskripsikan. 

 

3.6.2.2 Teknik Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan peserta 

didik. Peserta didik yang menjadi narasumber merupakan perwakilan peserta 

didik yang mendapat nilai baik, cukup, dan kurang dalam pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan. Pertanyaan yang diajukan didasarkan 

pada lembar wawancara yang telah disiapkan peneliti sebelumnya. 

 

3.6.2.3 Teknik Jurnal 

Jurnal merupakan catatan yang ditulis guru dan peserta didik setelah 

melaksanakan pembelajaran. Jurnal guru memuat informasi tentang pendapat guru 

mengenai (1) minat peserta didik terhadap pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek, (2) respon peserta didik terhadap pembelajaran keterampilan menyusun 

teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng, 

(3) suasana dan situasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks cerita pendek, 

(4) proses diskusi peserta didik dalam pembelajaran menyusun teks cerita pendek, 

(5) kesulitan yang dialami peserta didik dalam pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek. 

Jurnal peserta didik memuat informasi tentang (1) perasaan peserta didik 

selama mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek, (2) kesulitan yang 
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dialami peserta didik saat menyusun teks cerita pendek, (3) kesan peserta didik 

saat mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek, (4) pendapat peserta 

didik terhadap cara guru mengajarkan menyusun teks cerita pendek, dan (5) saran 

untuk pembelajaran keterampilan menyusun teks cerita pendek secara tertulis 

dengan model discovery learning melalui media dongeng. 

 

3.6.2.4 Teknik Dokumentasi Foto 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto. Foto yang diambil berupa 

aktivitas-aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran keterampilan  

menyusun teks cerita pendek secara tertulis dengan model discovery learning 

melalui media dongeng berlangsung. Foto digunakan sebagai bukti visual 

aktivitas peserta didik ketika melaksanakan proses pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek secara tertulis dengan model discovery learning melalui media 

dongeng. Foto-foto tersebut kemudian dijelaskan secara dekriptif berdasarkan 

kondisi yang ada pada saat foto itu diambil.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui secara terperinci cara 

pemerolehan data dan perkembangan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, dan teknik analaisis data. 
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3.7.1 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Teknik kualitatif ini diperoleh dari data observasi, wawancara, jurnal 

guru dan peserta didik, dan dokumentasi. Data observasi dan jurnal guru 

kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Dalam hal ini, 

data observasi dan jurnal peserta didik digunakan untuk memilih peserta didik 

yang mengalami kesulitan untuk dijadikan narasumber dalam wawancara.  

Data wawancara digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta 

didik, sehingga dapat dicari penyelesaiannya dalam meningkatkan keterampilan 

menyusun teks cerita pendek secara tertulis, sedangkan dokumentasi foto 

digunakan sebagai bukti otentik proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

3.7.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data penelitian yang terkumpul dianalisis untuk mencapai tujuan 

penelitian. Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan keterampilan peserta didik setelah pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng. Nilai 

yang diperoleh siswa dirata-rata dan dibandingkan antara siklus I dan siklus II. 

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.  

1. Mengoreksi hasil menyusun teks cerita pendek masing-masing peserta 

didik sesuai dengan rubrik penilaian.  

2. Menghitung nilai akhir masing-masing peserta didik dengan rumus.  

���� ��������ℎ 

���� �������� 
 � 4 = ����� ��ℎ�� 

3. Merekap nilai yang diperoleh peserta didik 
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4. Menghitung nilai kumulatif dari keseluruhan aspek 

5. Menghitung rata-rata 

6. Menghitung presentasi nilai 

Nilai dihitung menggunakan persen atau disebut percentage correction 

dengan rumus berikut. 

 NP =
��

�
 X 100 % 

Keterangan : 

NP : Nilai Persentase 

NK : Nilai Komulatif  

R   : Jumlah Responden  

Hasil penghitungan ini akan memberikan gambaran mengenai persentase 

menyusun teks cerita pendek dan tingkat keberhasilan peneliti.  

Hasil yang diperoleh dalam siklus I dibandingkan dengan hasil yang 

diperoleh dengan siklus II, sehingga dapat diketahui peningkatan keterampilan 

menyusun teks cerita pendek peserta didik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan pada siklus I dan siklus II. Hasil penelitian ini berupa hasil tes 

keterampilan menyusun teks cerita pendek. Hasil tes tersebut disajikan dalam 

bentuk data kuantitatif. Hasil nontes berupa hasil observasi, jurnal peserta didik, 

dan guru, wawancara, dan dokumentasi foto selama proses pembelajaran 

berlangsung. Hasil nontes ini disajikan ke dalam bentuk data kualitatif. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I merupakan tindakan awal penelitian keterampilan menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng. 

Tindakan siklus I dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memecahkan 

masalah pada pembelajaran menyusun teks cerita pendek. Hasil dari tindakan ini 

dapat dilihat dari tes berupa tes keterampilan menyusun teks cerita pendek dan 

hasil nontes berupa hasil observasi, jurnal guru, jurnal peserta didik, wawancara, 

dan dokumentasi foto. Berikut penjelasan pada tiap aspek. 
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4.1.1.1 Kualitas Proses Pembelajaran Keterampilan Menyusun Teks Cerita 

Pendek Menggunakan Model Discovery Learning dan Media Dongeng 

Aspek pengamatan dalam proses pembelajaran keterampilan menyusun 

teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng 

antara lain (1) intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat peserta 

didik untuk menyusun teks cerita pendek; (2) terjadinya proses diskusi yang 

kondusif untuk menentukan tema dongeng; (3) intensifnya proses peserta didik 

menyusun teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks cerita pendek; 

(4) kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun teks cerita 

pendek di depan kelas; (5) terbangunnya suasana yang reflektif sehingga peserta 

didik mampu menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui 

apa yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Hasil proses pembelajaran pada 

siklus I dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 7 Hasil Proses Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek Pengamatan Proses Pembelajaran 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Persentase 

1. 

Intensifnya proses internalisasi penumbuhan 

minat-minat peserta didik untuk menyusun 

teks cerita pendek. 

16 72,72% 

2. 
Terjadinya proses diskusi yang kondusif 

untuk menentukan tema dongeng 
15 68,18% 

3. Intensifnya proses peserta didik menyusun 

teks cerita pendek dengan memperhatikan 
13 59,09% 
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struktur teks cerita pendek 

4. 

Kondusifnya kondisi peserta didik saat 

memaparkan hasil menyusun teks cerita 

pendek di depan kelas 

10 45,45% 

5. 

Terbangunnya suasana yang reflektif 

sehingga peserta didik mampu menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang dilakukan setelah 

proses pembelajaran berakhir. 

11 50% 

Keterangan: 

Sangat baik = 90% -100%   Kurang = 50% - 64,99% 

Baik  = 75% - 89,99%  Sangat kurang = 0 – 49,99% 

Cukup  = 65% - 74,99% 

Berdasarkan tabel 7 diketahui proses pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng tergolong 

sangat kurang. Pada aspek intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-

minat peserta didik untuk menyusun teks cerita pendek terdapat 16 peserta didik 

atau sebesar 72,72%. Pada aspek terjadinya proses diskusi yang kondusif untuk 

menentukan tema dongeng terdapat 15 peserta didik atau sebesar 68,18%. Pada 

aspek intensifnya proses peserta didik menyusun teks cerita pendek dengan 

memperhatikan struktur teks cerita pendek terdapat 13 peserta didik atau sebesar 

50,09%. Pada kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun 

teks cerita pendek di depan kelas terdapat 10 peserta didik atau sebesar 45,45%. 

Pada aspek terbangunnya suasana yang reflektif sehingga peserta didik mampu 
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menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang 

dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir terdapat 11 peserta didik atau 

sebesar 50%. 

 

4.1.1.1.1 Intensifnya Proses Penumbuhan Minat Peserta Didik Terhadap 

Pembelajaran Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses penumbuhan minat peserta 

didik terhadap pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan model 

discovery learning dan media dongeng menunjukkan bahwa 16 peserta didik atau 

72,72% termasuk dalam kategori cukup. Hampir sebagian besar peserta didik 

sudah menunjukkan sikap keantusiasan ketika guru melakukan apersepsi tentang 

menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng. Peserta didik memperhatikan dengan seksama apa yang dijelaskan guru. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik berminat dalam pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek. Namun, ada beberapa peserta didik yang kurang 

memperhatikan saat guru melakukan apersepsi. 

Proses penumbuhan minat-minat peserta didik dalam pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek, diawali guru dengan menyiapkan psikis dan fisik 

peserta didik sebelum memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

menciptakan suasana kelas yang religius dengan mengajak peserta didik untuk 

berdoa. Selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

dengan peserta didik mengenai teks cerita pendek dan perbedaannya dengan teks 

teks jenis lain. Guru kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran 
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menyusun teks cerita pendek agar peserta didik tertarik dan menumbuhkan minat-

minat peserta didik untuk menyusun teks cerita pendek. Pada penjelasan tujuan 

dan manfaat menyusun teks cerita pendek, guru memberikan penjelasan yang 

dapat memotivasi, menarik, dan kreatif sehingga membangun pembelajaran yang 

menyenangkan. Guru berhasil merebut perhatian peserta didik dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan pada peserta didik, sebagian besar peserta 

didik berani tunjuk tangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

guru. 

Hasil wawancara dan jurnal peserta didik menunjukkan bahwa sebagian 

besar peserta didik senang mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil wawancara dan jurnal peserta didik yang menyatakan bahwa peserta 

didik tertarik dengan model dan media yang digunakan untuk membantu peserta 

didik menyusun teks cerita pendek. Selain hasil observasi, wawancara, dan jurnal 

peserta didik, juga terlihat dari dokumentasi foto. Berdasarkan dokumentasi foto 

terlihat peserta didik yang menunjukkan sikap tertarik dengan pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek, hal ini dibuktikan dengan sikap peserta didik yang 

memperhatikan tujuan dan manfaat yang akan didapatkan setelah mengikuti 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek. Namun ada beberapa peserta didik 

yang menunjukkan sikap yang kurang baik, ada peserta didik yang terlihat sibuk 

dengan buku yang tidak berhubungan dengan pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek. Sehingga proses internalisasi penumbuhan minat-minat peserta didik 
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untuk menyusun teks cerita pendek berlangsung kurang intensif. Dokumentasi 

foto tersebut adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 2 Kegiatan Apersepsi Siklus I 

Dari gambar 2, terlihat ada beberapa peserta didik yang tidak 

memeperhatikan guru saat melakukan kegiatan apersepsi. Ada peserta didik sibuk 

membaca buku yang tidak berhubungan dengan pelajaran menyusun teks cerita 

pendek.  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, jurnal siswa, dan dokumentasi 

foto dapat dilihat bahwa proses internalisasi penumbuhan minat-minat peserta 

didik untuk menyusun teks cerita pendek pada siklus I berlangsung cukup efektif 

meskipun ada beberapa peserta didik yang menunjukkan sikap kurang meminati 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek. Diharapkan pada siklus II proses 

internalisasi penumbuhan minat-minat peserta didik untuk menyusun teks cerita 

pendek lebih baik sehingga perlu diadakan pada siklus II. 

 

4.1.1.1.2  Proses Diskusi yang Aktif Kondusif dalam Menentukan Tema Dongeng 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses diskusi yang aktif kondusif 

dalam menentukan tema dongeng pada siklus I menunjukkan bahwa 15 peserta 

didik atau sebesar 68,18%. Persentase tersebut termasuk dalam kategori cukup. 
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Hampir sebagian besar peserta didik sudah menunjukkan sikap yang aktif dalam 

berdiskusi. Namun, masih ada beberapa peserta didik yang tidak aktif dalam 

berdiskusi. Ketika diminta untuk berdiskusi menentukan tema dongeng, beberapa 

peserta didik terlihat gaduh dan ada beberapa peserta didik yang terlihat jalan-

jalan di kelas ketika proses diskusi sedang berlangsung. Sehingga ketika guru 

bertanya mengenai isi teks dongeng peserta didik tidak dapat menjawab dengan 

tepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses diskusi kurang kondusif. 

Hasil jurnal guru menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat guru, proses 

diskusi sudah berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa peserta didik yang 

masih bercanda dan  mengobrol dengan peserta didik lain . Peserta didik masih 

harus dipancing untuk dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

Selain observasi dan jurnal guru, proses diskusi yang aktif dan kondusif 

dalam menentukan tema dongeng ataupun peserta didik yang tidak aktif dalam 

diskusi kelas juga terlihat dari dokumentasi foto. Dokumentasi foto tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3 Kegiatan Diskusi Siklus I 
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Dari gambar 3, dapat diketahui bahwa masih ada beberapa peserta didik 

yang tidak mengikuti kegiatan diskusi dengan baik. Peserta didik kurang aktif 

dalam kegiatan diskusi, mengobrol dengan teman dan melamun.  

Berdasarkan uraian observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto dapat 

diketahui bahwa proses diskusi dalam menentukan tema dongeng berlangsung 

dengan kondusif, meskipun masih ada beberapa peserta didik yang tidak 

mengikuti proses diskusi dengan baik. Diharapkan pada siklus II nanti proses 

diskusi dalam menentukan tema dongeng berlangsung lebih baik dan lebih 

kondusif, peserta didik juga lebih aktif dan tidak ada yang berjalan-jalan di dalam 

kelas khususnya saat kegiatan diskusi berlangsung. Agar hal tersebut dapat 

berjalan perlu diadakan perbaikan pada siklus II. 

 

4.1.1.1.3 Intensifnya Proses Peserta Didik Menyusun Teks Cerita Pendek 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses peserta didik menyusun teks 

cerita pendek dengan  memperhatikan struktur teks cerita pendek pada siklus I 

tercatat 13 peserta didik atau 59,09%. Presentase tersebut termasuk dalam 

kategori kurang. Peserta didik kurang intensif dalam mengikuti pembelajaran. 

Peserta didik kurang memperhatikan saat guru menyampaikan  materi, dan  saat 

guru memberikan arahan mengenai langkah-langkah menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng, sehingga peserta 

didik kurang memahami bagaimana menyusun teks cerita pendek dengan 

memperhatikan struktur teks cerita pendek, bagaimana menyusun teks cerita 
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pendek sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh guru, dan 

peserta didik tidak mampu mengikuti evaluasi pembelajaran dengan baik. Hanya 

ada beberapa peserta didik yang mampu menyusun teks cerita pendek sesuai 

dengan yang diharapkan oleh guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses 

peserta didik menyusun teks cerita pendek sangat kurang intensif. 

Selain observasi, proses peserta didik menyusun teks cerita pendek juga 

terlihat dari dokumentasi foto. Dari hasil dokumentasi foto terlihat bahwa 

sebagian peserta didik telah menunjukkan sikap yang baik yaitu dengan 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga peserta didik mampu 

menyusun teks cerita pendek dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan 

guru, namun sebagian peserta didik belum menunjukkan sikap yang baik dengan 

mengerjakan tugas yang diberikan, peserta didik terlihat malas mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru. Sehingga peserta didik tersebut belum dapat menyusun 

teks cerita pendek sesuai dengan yang diharapkan guru. Dokumentasi foto 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 4 Kegiatan Menyusun Teks Cerita Pendek Siklus I 
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Dari gambar 4, dapat diketahui bahwa masih ada beberapa peserta didik 

terlihat malas dan tidak bersemangat ketika diminta menyusun teks cerita pendek.  

Berdasarkan uraian observasi dan dokumentasi foto dapat diketahui 

bahwa proses menyusun teks cerita pendek berlangsung kurang intensif. 

Diharapkan pada siklus II nanti proses menyusun teks cerita pendek menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng dapat berlangsung lebih baik dan 

intensif, peserta didik lebih aktif dan bersemangat sehingga perlu diadakan 

perbaikan  pada siklus II. 

 

4.1.1.1.4 Kondusifnya Kondisi Peserta Didik Saat Mempresentasikan Hasil 

Menysusun Teks Cerita Pendek di Depan Kelas 

Berdasarkan hasil observasi tentang kondusifnya kondisi peserta didik 

saat memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas pada siklus I 

tercatat 10 peserta didik atau 45,45%. Hampir sebagian besar peserta didik tidak 

memperhatikan saat temannya memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di 

depan kelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi peserta didik pada saat 

kegiatan presentasi sangat kurang kondusif.  

Hasil jurnal guru menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat guru, 

peserta didik cukup aktif dan antusias. Namun ketika proses presentasi peserta 

didik terlihat tidak memperhatikan temannya yang sedang mempresentasikan hasil 

menyusun teks cerita pendek di depan kelas. Sehingga peserta didik belum dapat 

memberikan komentar ataupun saran terhadap hasil presentasi secara maksimal. 
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Selain observasi dan jurnal guru, kondusifnya kondisi peserta didik saat 

memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas juga terlihat dari 

doumentasi foto. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5 Kegiatan Mempresentasikan Hasil Menyusun Teks Cerita 

Pendek di Depan Kelas Siklus I 

Dari gambar 5 di atas, terlihat ada beberapa peserta didik yang belum 

menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran, peserta didik kurang 

memperhatikan teman yang mempresentasikan hasil menyusun teks cerita pendek 

di depan kelas. 

Berdasarkan uraian observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto dapat 

diketahui bahwa kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun teks 

cerita pendek depan kelas berlangsung sangat kurang kondusif. Diharapkan pada 

siklus II nanti kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun teks cerita 

pendek di depan kelas berlangsung lebih kondusif. Peserta didik lebih aktif dalam 

memberikan tanggapan ataupun saran dan semua peserta didik dapat 

memperhatikan dengan baik. Agar hal tersebut dapat berjalan perlu diadakan 

perbaikan pada siklus II. 
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4.1.1.1.5 Terbangunnya Suasana yang Reflektif 

Berdasarkan hasil observasi mengenai terbangunya suasana yang reflektif 

sehingga peserta didik menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran menunjukkan  

ada 11 peserta didik atau sebanyak 50%. Menunjukkan bahwa kegiatan refleksi 

kurang reflektif. Hal ini disebabkan karena guru tidak dapat mengalokasikan 

waktu untuk kegiatan refleksi dengan baik. 

Hasil jurnal peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik dapat 

menyebutkan kesulitan-kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran dan 

dapat memberikan saran untuk pembelajaran yang akan datang. Sebagian besar 

peserta didik mengalami kesulitan untuk menyusun cerita dalam masing-masing 

struktur teks cerita pendek. Saran yang peserta didik berikan untuk pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek yang akan datang yaitu agar guru memilih teks 

dongeng dengan tema yang lebih mudah. 

Hasil jurnal guru menunjukkan bahwa terbangunnya suasana yang 

reflektif ditunjukkan dengan keaktifan peserta didik dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru, namun peserta didik dalam menjawab pertanyaan masih 

bersama-sama. Peserta didik kurang percaya diri untuk tunjuk tangan dan 

menjawab sendiri. 

Hasil dokumentasi foto di bawah ini menunjukkan bahwa terbangunnya 

suasana refleksi yang kurang reflektif. Masih banyak peserta didik yang tidak 

memperhatikan guru dan bergurau dengan teman. Berikut dokumentasi foto. 
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Gambar 6 Kegiatan Refleksi Siklus I 

Dari gambar 6, terlihat beberapa peserta didik yang belum menunjukkan 

sikap yang baik saat proses refleksi. Peserta didik masih mengobrol dengan 

temannya dan tidak mendengarkan guru saat menyampaikan kesimpulan 

pembelajaran yang telah berlangsung.  

Berdasarkan hasil observasi, jurnal peserta didik, jurnal guru, dan 

dokumentasi foto pada siklus I menunjukkan bahwa suasana kurang reflektif di 

akhir pembelajaran. Kekurangan yang terjadi pada kegiatan refleksi terutama ada 

pada guru karena manajemen waktu yang kurang baik. Pada siklus II guru 

memperbaiki manajemen waktu sehingga proses refleksi akan lebih baik. 

 

4.1.1.2 Hasil Tes Keterampilan Menyusun Teks Cerita Pendek 

Menggunakan Model Discovery Learning dan Media Dongeng Siklus 

I 

Hasil tes dianalisis dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Hasil 

tes siklus I menunjukkan data awal diterapkannya pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng. Hasil 
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menyusun teks cerita pendek ini didasarkan pada lima aspek yang harus 

diperhatikan. Kelima aspek meliputi: (1) kesesuaian isi dengan tema dongeng, (2) 

kelengkapan dan keruntutan struktur, (3) ketepatan pilihan kata, (4) keefektifan 

kalimat, dan (5) mekanik. Jumlah peserta didik yang mengikuti siklus I adalah 22 

peserta didik. Hasil tes menyusun teks cerita pendek menggunakan model 

discovery learning dan media dongeng dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8 Hasil Tes Keterampilan Menyusun Teks Cerita Pendek Siklus I 

No. Kriteria Interval Frekuensi Presentase 

(%) 

Skor Rata-rata 

1 Sangat Baik 3.34-4 0 0 0  

40,64

4 × 22
× � 

= 1,85 

(Cukup) 

2 Baik 2.66-3.33 3 13,64 8,96 

3 Cukup 1.67-2.65 8 36,36 16,32 

4 Kurang 1-1.66 11 50 15,36 

Jumlah 22 100% 40,64 

Pada tabel 8 menunjukkan hasil tes menyusun teks cerita pendek siklus I. 

Hasilnya terdiri atas empat kelas interval yang berkriteria kurang, cukup, baik, 

dan sangat baik. Dari 22 peserta didik, tidak ada peserta didik yang masuk dalam 

kriteria sangat baik. Peserta didik yang masuk dalam kriteria baik  ada 3 peserta 

didik atau sebesar 13,64% dengan rentang nilai 2,66-3,33. Peserta didik yang 

masuk kriteria cukup dengan rentang nilai 1,67-2,65 sebanyak 8 peserta didik atau 

sebesar 36,36%. Peserta didik yang masuk dalam kriteria kurang dengan rentang 

nilai 1-1,66 sebanyak 11 peserta didik atau 50%. Jumlah nilai mencapai 40,64 

dengan nilai rata-rata kelas mencapai 1,85 dan tergolong cukup. KKM yang 
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digunakan adalah 2,66, sedangkan nilai yang kurang dari 2,66 dianggap belum 

mencapai ketuntasan. Jadi ada 3 atau sebesar 13,64% peserta didik yang dikatakan 

tuntas dan 19 atau sebesar 83,36% peserta didik lainnya masih berada dibawah 

standar ketuntasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram lingkaran 

berikut ini. 

 

Diagram 1 Hasil Menyusun Teks Cerita Pendek Siklus I 

Keterangan nilai: 

Sangat Baik = 3,34-4  Cukup      = 1,67-2,65 

Baik  = 2,66-3,33  Kurang = 1-1,66 

Berdasarkan diagram 1 di atas yang paling tinggi berada pada kategori 

kurang dengan presentase 50%. Peringkat kedua pada kategori cukup dengan 

presentase 36,36%. Peringkat ketiga pada kategori baik dengan presentase 

13,64%. Peringkat keempat kategori sangat baik dan sangat kurang dengan 

presentase 0%. Secara keseluruhan, nilai keterampilan menyusun teks cerita 

pendek belum memenuhi target karena hampir seluruh peserta didik tidak 

13,64%

36,36%

50%

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang
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memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 2,66. Maka masih diperlukan 

siklus II guna memperbaiki hasil tes menyusu teks cerita pendek. 

Hasil tes siklus I mencakup lima aspek penilaian dalam menyusun teks 

cerita pendek. Kelima aspek tersebut adalah (1) kesesuaian isi dengan tema 

dongeng, (2) kelengkapan dan keruntutan struktur, (3) ketepatan pilihan kata, (4) 

keefektifan kalimat, (5) mekanik. Berikut tabel nilai rata-rata tiap aspek. 

Tabel 9 Nilai Rata-rata Keterampilan Peserta Didik Tiap Aspek Siklus I 

No. Aspek Penilaian Skor Rata-rata Kategori 

1 Kesesuaian isi dengan tema dongeng 1,6 Kurang  

2 Kelengkapan dan keruntutan struktur 2,11 Cukup  

3 Ketepatan pilihan kata 2,04 Cukup 

4 Keefektifan kalimat 1,9 Cukup  

5 Mekanik  1,53 Kurang 

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa tes keterampilan menyusun teks cerita 

pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng pada siklus I 

dari tiap aspek. Aspek kesesuaian isi dengan tema dongeng mencapai skor 2 atau 

kategori cukup, aspek kelengkapan dan keruntutan struktur mencapai skor 2,63 

atau kategori cukup, ketepatan pilihan kata mencapai skor 2,54 atau kategori 

cukup, keefektifan kalimat mencapai skor 2,36 atau kategori cukup, dan mekanik 

mencapai skor 1,90 atau kategori baik. Hasil penelitian dari tiap aspek dipaparkan 

sebagai berikut. 
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4.1.1.2.1 Hasil Tes Aspek Kesesuaian Isi dengan Tema Dongeng Siklus I 

Penilaian kesesuaian isi dengan tema dongeng ditentukan pada 

keterampilan peserta didik dalam mengembangkan tema dongeng secara relevan 

dan logis berdasarkan teks dongeng yang diberikan guru. Hasil tes siklus I aspek 

kesesuaian isi dengan tema dongeng dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 10 Hasil Tes Aspek Kesesuain Isi dengan Tema Dongeng Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (3) 
Frekuensi

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1 Sangat Baik 5 15 0 0 0% 132

15 × 22
× 4 

= 1,6  

(Kurang) 

2 Baik 3 9 11 99 50% 

3 Cukup 1 3 11 33 50% 

Jumlah 22 132 100% 

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat tidak ada peserta didik yang 

termasuk kategori sangat baik. Pada kategori baik tercatat 11 peserta didik atau 

sebesar 50%, dan pada kategori cukup ada 11 peserta didik atau sebesar 50%. 

Nilai rata-rata klasikal peserta didik pada aspek kesesuaian isi dengan 

tema dongeng sebesar 1,6. Nilai ini masuk dalam kategori kurang, dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan peserta didik dalam aspek 

kesesuaian isi dengan tema dongeng berkategori kurang. Sebagian peserta didik 

sudah mampu mengembangkan tema dongeng menjadi teks cerita pendek yang 

relevan dan logis. Hal ini cukup baik, jadi harus tetap ditingkatkan pada siklus II. 

 



 
 

 
 

106

4.1.1.2.2 Hasil Tes Aspek Kelengkapan dan Keruntutan Struktur Siklus I 

Penilaian kelengkapan dan keruntutan struktur ditentukan pada 

keterampilan menyusun teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks 

cerita pendek, karena pada dasarnya peserta didik dalam menyusun teks cerita 

pendek secara tidak langsung peserta didik sudah membangun struktur teks cerita 

pendek. Namun peserta didik kurang mengembangkan struktur teks cerita pendek 

dengan baik. Hasil tes siklus I aspek kelengkapan dan keruntutan struktur teks 

cerita pendek dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 11 Hasil Tes Aspek Kelengkapan dan Keruntutan Struktur Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (3) 
Frekuensi

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1 Sangat Baik 5 15 3 45 13,63 174

15 × 22
× 4 

= 2,11  

(Cukup) 

2 Baik 3 9 12 108 54,54 

3 Cukup 1 3 7 21 31,81 

Jumlah 22 174 100% 

Berdasarkan tabel 11 di atas dapat dilihat ada 3 peserta didik atau sebesar 

13,63% yang termasuk kategori sangat baik. Pada kategori baik tercatat 12 peserta 

didik atau sebesar 54,54%, dan pada kategori cukup ada 7 peserta didik atau 

31,81%. 

Nilai rata-rata klasikal peserta didik aspek kelengkapan dan keruntutan 

struktur sebesar 2,11. Nilai ini masuk dalam kategori cukup. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kemampuan peserta didik dalam menyusun teks cerita 



 
 

 
 

107

pendek dengan memperhatikan struktur teks cerita pendek. Hal ini cukup baik, 

jadi harus ditingkatkan pada siklus II. 

 

4.1.1.2.3 Hasil Tes Aspek Ketepatan Pilihan Kata Siklus I 

Penilaian ketepatan pilihan kata ditentukan pada keterampilan peserta 

didik dalam menentukkan diksi atau pilihan kata dalam menyusun teks  cerita 

pendek karena dalam memilih diksi peserta didik harus memahami makna kata 

yang dipilih agar tidak menjadi ambigu. Hasil tes siklus I aspek ketepatan pilihan 

kata dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 12 Hasil Tes Aspek Ketepatan Pilihan Kata Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (1) 
Frekuensi 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1 Sangat Baik 5 5 0 0 0 56

5 × 22
= 2,04

× 4 

(Cukup) 

2 Baik 3 3 17 51 77,27 

3 Cukup 1 1 5 5 22,73 

Jumlah 22 56 100 

Berdasarkan tabel 12 di atas, dapat dilihat tidak ada peserta didik yang 

termasuk dalam kategori sangat baik. Pada kategori baik tercatat 17 peserta didik 

atau sebesar 77,27%. Dan pada kategori cukup ada 5 peserta didik atau sebesar 

22,73%. 

Nilai rata-rata klasikal peserta didik pada aspek ketepatan pilihan kata 

sebesar 2,04. Nilai ini masuk dalam kategori cukup. Demikian dapat dikatakan 

bahwa kemampuan peserta didik dalam aspek ketepatan pilihan kata atau diksi 
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berkategori cukup. Sebagian besar peserta didik mampu memilih diksi yang tepat 

untuk menyusun teks cerita pendek. Hasil ini cukup, jadi harus ditingkatkan pada 

siklus II. 

 

4.1.1.2.4 Hasil Tes Aspek Keefektifan Kalimat Siklus I 

Penilaian hasil keefektifan kalimat ditentukan pada kalimat yang efektif 

yang dibuat oleh peserta didik. Dalam membuat kalimat peserta didik harus 

mengetahui makna dari kata yang peserta didik pilih. Hasil tes siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 13 Hasil Tes Aspek Keefektifan Kalimat Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (2) 
Frekuensi 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1 Sangat Baik 5 10 1 10 4.54 
104

10 × 22
= 1,9

× 4 

(Cukup) 

2 Baik 3 6 13 78 59,09 

3 Cukup 1 2 8 16 36.36 

Jumlah 22 104 100 

Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa hanya 1 peserta didik atau 

sebesar 4.54% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Pada kategori baik 

tercatat 13 peserta didik atau 59.09%, sedangkan pada kategori cukup ada 8 

peserta didik atau sebesar 36,36%. 

Nilai rata-rata klasikal peserta didik pada aspek keefektifan kalimat 

sebesar 1,9. Nilai ini masuk dalam kategori cukup dan belum mencapai 

ketuntasan. Demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan peserta didik dalam 
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aspek keefektifan kalimat berkategori cukup. Hampir semua peserta didik mampu 

menyusun kalimat efektif untuk menyusun teks cerita pendek. Hasil ini belum 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal, sehingga harus ditingkatkan pada siklus II 

khususnnya pada peserta didik yang memiliki nilai kategori cukup. 

 

4.1.1.2.5 Hasil Tes Aspek Mekanik Siklus I 

Penilaian hasil menyusun teks cerita pendek aspek mekanik ditentukan 

pada ejaan penulisan peserta didik. Dalam aspek ini banyak peserta didik yang 

tidak memperhatikan ejaan ataupun tanda baca yang mereka gunakan. Setelah 

tanda baca titik peserta didik sering lupa menggunakan huruf kapital. Adapula 

peserta didik yang tidak menggunakan huruf kapital di awal paragraf. Hasil tes 

siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 14 Hasil Tes Aspek Mekanik Siklus I 

No. Kategori Skor 
Bobot 

Skor (1) 
Frekuensi 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1 Sangat Baik 5 5 0 0 0 
42

5 × 22
= 1,53

× 4 

(Kurang) 

2 Baik 3 3 10 30 45.45% 

3 Cukup 1 1 12 12 54.54% 

Jumlah 22 42 100% 

Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa tidak ada peserta didik yang 

masuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan pada kategori baik ada 10 peserta 

didik atau sebesar 45,45%, serta 12 peserta didik atau sebesar 54,54% yang masuk 

dalam kategori cukup. 
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Nilai rata-rata klasikal peserta didik pada aspek mekanik sebesar 1,53. 

Nilai ini masuk dalam kategori kurang. Demikian dapat dikatakan bahwa 

kemampuan peserta didik dalam aspek mekanik berkategori kurang. Setengah dari 

jumlah peserta didik belum mampu menggunakan ejaan dan tanda baca yang baik. 

Hasil ini belum memuaskan sehingga pada tes menyusun teks cerita pendek aspek 

mekanik harus ditingkatkan pada siklus II. 

 

4.1.1.3 Hasil Pengamatan Sikap Religi Peserta Didik Selama Pembelajaran 

Siklus I 

Pengamatan sikap religius peserta dilakukan selama proses pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng. Pengambilan data observasi ini bertujuan untuk mengetahui sikap 

religius peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran. Segala 

kegiatan yang berhubungan dengan sikap religius peserta didik diamati dan dicatat 

pada lembar observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia. 

Sikap religius peserta didik diamati dari aspek atau kegiatan yang 

dilakukan oleh peserta didik. Aspek untuk pengamatan sikap religius yaitu (1) 

berdoa sebelum pembelajaran dimulai, (2) menjawab salam atau sapa dari guru, 

(3) memberi salam dan akhir saat presentasi sesuai dengan agama yang dianut, 

dan (4) berdoa sesudah pembelajaran diakhiri. Berikut adalah hasil sikap religius 

peserta didik pada siklus I. 
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Tabel 15 Hasil Pengamatan Sikap Religius Siklus I 

No Aspek Pengamatan Perubahan Sikap Religi 
Jumlah 
Peserta 
Didik 

Persentase (%) 

1 Berdoa sebelum pembelajaran dimulai 22 100 

2 Menjawab salam dan sapa dari guru 16 72.72 

3 
Memberi salam pada saat awal dan akhir 
presentasi sesuai agama yang dianut 

14 63.63 

4 Berdoa sesudah pembelajaran diakhiri 22 100 

Berdasarkan tabel 15 di atas, dapat diketahui sebagian peserta didik 

belum menunjukkan ketercapaian indikator sikap religi dalam pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng. Dalam pembelajaran ini tercatat 22 peserta didik atau 100% berdoa 

sebelum pembelajaran dimulai, 16 atau 72.72% peserta didik yang tercatat 

menjawab salam dan sapa dari guru, 14 atau 63.63% peserta didik yang tercatat 

memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut, dan 

22 atau 100% peserta didik tercatat berdoa sesudah pembelajaran berakhir. 

Dari hasil observasi juga dapat dirumuskan nilai sikap religi tiap peserta 

didik. Hasil penilaian sikap religius pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 16 Hasil Penilaian Sikap Religius 

No. Kriteria Predikat Nilai Frekuensi 
Jumlah 

skor 
Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1 
Sangat 
Baik 

A 4 8 32 36.36 74

4 × 22
= 3,36

× 4 

2 Baik B 3 14 42 63.63 
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3 Cukup C 2 0 0 0 (Sangat 
Baik) 

4 Kurang D 1 0 0 0 

Jumlah 22 74 100 

Pada tabel 16 di atas, menunjukkan hasil observasi sikap religius pada 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek siklus I. Hasilnya terdiri atas empat 

kelas interval yang berkriteria kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dari 22 

peserta didik, ada 8 atau 36.36% peserta didik yang masuk dalam kriteria sangat 

baik. Peserta didik yang masuk dalam kriteria baik ada 14 atau sebesar 63.63% 

peserta didik. Tidak ada satu pun peserta didik yang masuk dalam kriteria cukup, 

dan kurang. Jumlah nilai mencapai 74 dengan nilai rata-rata kelas mencapai 3.36 

dan tergolong sangat baik. KKM yang digunakan dalam penilaian sikap adalah 

2.66  predikat B, sedangkan nilai yang kurang dari 2,66 belum mencapai 

ketuntasan. Hal ini cukup baik, jadi harus ditingkatkan pada siklus II. Berikut ini 

peneliti sajikan foto yang didapat dari hasil dokumentasi siklus I. 

 

Gambar 7 Sikap Religius Peserta Didik Siklus I 

Sikap religius peserta didik selama mengikuti pembelajaran menyusun 

teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng 
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ditunjukkan pada gambar 7. Pada gambar 7,  peserta didik tampak berdoa dengan 

sikap yang baik meskipun ada beberapa peserta didik berdoa dengan sikap yang 

kurang baik. 

 

4.1.1.4 Hasil Pengamatan Sikap Sosial Siklus I 

Pengamatan sikap sosial peserta didik dilakukan selama proses 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery 

learning dan media dongeng berlangsung. Pengambilan data observasi ini 

bertujuan untuk mengetahui sikap sosial peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung. Sikap sosial peserta didik yang diamati meliputi sikap percaya diri, 

peduli, dan santun. Segala kegiatan yang berhubungan dengan sikap sosial peserta 

didik diamati dan dicatat pada lembar observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti 

dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Berikut adalah uraian lebih jelas mengenai sikap sosial peserta didik 

selama pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery 

learning  dan media dongeng pada siklus I. 

Sikap percaya diri peserta didik dapat dilihat dari beberapa perilaku 

peserta didik selama proses pembelajaran siklus I. Beberapa perilaku peserta didik 

yang dijadikan sebagai indikator penilaian sikap percaya diri adalah (1) 

melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu ketika melakukan presentasi atau 

mengerjakan tugas, (2) berani bertanya, berpendapat, atau menjawab pertanyaan. 
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Sikap peduli peserta didik yang dijadikan sebagai indikator penilaian 

selama proses pembelajaran siklus I adalah (1) memiliki perilaku aktif dalam 

diskusi kelompok, (2) Menerima kesepakatan, (3) kesediaan mengerjakan tugas 

sesuai kesepakatan. 

Penilaian sikap yang terakhir adalah santun. Beberapa indikator yang 

digunakan untuk menilai sikap santun meliputi (1) menghormati guru, (2) 

menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat dan saat 

mengkritik teman, (3) tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. 

Hasil observasi pengamatan sikap sosial peserta didik siklus I lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 17 Hasil Pengamatan Sikap Sosial Siklus I 

No Aspek Pengamatan Perubahan Sikap Religi 
Jumlah  

Peserta Didik 

Persentase 
(%) 

1 Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 14 63,63 

2 
Berani bertanya, berpendapat, dan memberi 
saran teman. 

13 59,09 

3 
Mengakui jika mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran 

15 68,18 

4 Aktif dalam diskusi kelompok 13 59,09 

5 Mengerjakan tugas sesuai kesepakatan 17 77,27 

6 Menghormati guru dan peserta didik lain 21 95,45 

7 

Menggunakan bahasa yang santun saat 
bertanya, menyampaiakan pendapat, 
menyanggah, memberi saran, ataupun 
mengkritik teman 

18 81,81 
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8 Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabbur 22 100 

Berdasarkan tabel 17 diketahui sebagian peserta didik menunnjukkan 

ketercapaian indikator sikap sosial dalam pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng. Dalam 

pembelajaran ini tercatat 14 atau 63,63% peserta didik mampu melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu ketika mengerjakan tugas atau saat presentasi, 13 atau 

sebesar 59,09% peserta didik berani mengajukan pertanyaan, berpendapat dan 

memberi saran teman, 15 atau 68,18% peserta didik berani mengakui jika 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran, 13 atau 59,09% peserta didik aktif 

dalam diskusi kelompok, 17 atau 77,27% peserta didik mampu mengerjakan tugas 

sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, 21 atau 95,45% peserta didik 

menghormati guru, 18 atau 81,81% peserta didik mampu menggunakan bahasa 

yang santun saat bertanya, menyampaikan pendapat, menyanggah, memberi saran, 

ataupun mengkritik, dan 22 atau 100% peserta didik tidak berkata-kata kotor, 

kasar, dan takabur selama proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

berlangsung. 

Hasil jurnal peserta didik siklus I menunjukkan bahwa sebagian peserta 

didik mengakui kesulitan yang dialami selama pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek. Kesulitan yang dialami peserta didik antara lain kesulitan mencari kata-

kata yang tepat, struktur teks cerita pendek, dan mengembangkan tema. 

Hasil jurnal guru siklus I menjelaskan kesulitan yang dialami peserta 

didik  sebagian besar  terdapat pada  bagian  menentukan permasalahan atau 

konflik pada cerita pendek.  
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Dari hasil dokumentasi foto siklus I juga dapat diketahui ketercapaian 

indikator sikap sosial peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi 

foto berikut. 

   

Gambar 8 Sikap Sosial Peserta Didik Siklus I 

Hasil gambar 8 di atas, terlihat sikap peserta didik saat proses 

pembelajaran menyusun cerita pendek sedang berlangsung. Pada gambar 7 

tersebut terlihat sikap peserta didik saat berdiskusi dan menyusun cerita pendek. 

Ada beberapa peserta didik yang terlihat malas dan tidak bersemangat mengikuti 

proses pembelajaran. Sehingga masih ada beberapa peserta didik yang tidak dapat 

memenuhi indikator ketercapaian dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, jurnal peserta didik, dan 

dokumentasi foto menunjukkan bahwa indikator ketercapaian sikap sosial siklus I 

terpenuhi, walaupun tidak semua peserta didik dapat memenuhi indikator 

ketercapaian. Dari hasil observasi juga dapat dirumuskan nilai sikap sosial peserta 

didik siklus I. Berikut hasil nilai sikap sosial siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 18 Hasil Penilaian Sikap Sosial Siklus I 

No. Kriteria Predikat Nilai Frekuensi 
Jumlah 

skor 
Persentase Rata-rata 

1 
Sangat 
Baik 

A 4 3 12 13,63%  
66,5

4x 22
x4 

 
= 3,02 

 
(Baik) 

A- 3,5 6 21 27,27% 
2 Baik B 3 4 12 18,18% 

3 Cukup 
   B- 2,5 7 17,5 31,81% 

C 2 2 4 9,09% 

4 Kurang 
C- 1.5 0 0 0% 
D 1 0 0 0% 

Jumlah 22 66,5 100% 

Berdasarkan tabel 18, dapat dideskripsikan bahwa nilai sikap sosial 

peserta didik kelas VII Aisyah baik dengan rata-rata kelas 3,02. Peserta didik 

dengan nilai 4 sebanyak 3 atau sebesar 13,63% masuk dalam kategori sangat baik. 

Sebanyak 6 peserta didik atau 27,27% mendapat nilai 3,5 masuk dalam kategori 

sangat baik (A-), peserta didik yang mendapat nilai 3, masuk dalam kategori baik 

(B) sebanyak 4 atau 18,18%, peserta didik yang mendapatkan nilai 2,5 masuk 

dalam kategori cukup dengan predikat B- sebanyak 7 atau 31,81%.  Sedangkan 

peserta didik yang mendapat nilai 2, masuk dalam predikat C sebanyak 2 atau 

9,09%. Dan 0% peserta didik yang masuk dalam kategori kurang. Hasil tersebut 

menjadi motivasi bagi peneliti untuk meningkatkan sikap sosial peserta didik pada 

tindakan siklus II.  

 

4.1.1.5 Refleksi Siklus I 

Secara umum, pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng dapat diikuti peserta didik dengan 

baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Dalam proses 
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pembelajaran berjalan kurang baik. Sikap religi peserta didik dalam  pembelajaran 

sudah baik, sedangkan sikap sosial dalam pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek beberapa peserta didik belum mencapai ketuntasan minimal. 

Berdasarkan hasil data proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng siklus I tergolong 

kurang. Berikut data yang diperoleh: 1) Intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat-minat peserta didik untuk menyusun teks cerita pendek 

terdapat 16 peserta didik atau sebesar 72,72%, 2) Terjadinya proses diskusi yang 

kondusif untuk menentukan tema dongeng terdapat 15 peserta didik atau sebesar 

68,18%, 3) Intensifnya proses peserta didik menyusun teks cerita pendek dengan 

memperhatikan struktur teks cerita pendek terdapat 13 peserta didik atau sebesar 

59,09%, 4) Kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun 

teks cerita pendek di depan kelas terdapat 10 peserta didik atau sebesar 45,45%, 5) 

Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga peserta didik mampu menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang dilakukan setelah 

proses pembelajaran berakhir terdapat 11 peserta didik atau sebanyak 50%. 

Dari hasil tersebut, pada proses pembelajaran masih ada beberapa 

kelemahan sehingga perlu ditingkatkan. Semua aspek perlu ditingkatkan. 

Kelemahan pada aspek  intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat 

peserta didik untuk menyusun teks cerita pendek adalah perhatian peserta didik 

yang belum terfokus pada pembelajaran menyusun teks cerita pendek, contohnya 

peserta didik sibuk dengan buku yang tidak berhubungan dengan pelajaran 

menyusun teks cerita pendek, serta masih ada beberapa peserta didik yang 
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berjalan-jalan di kelas dengan alasan meminjam alat tulis milik peserta didik lain. 

Solusi yang digunakan adalah dengan mengingatkan peserta didik untuk 

menyimpan buku yang tidak berhungan dengan pelajaran menyusun teks cerita 

pendek dan mengingatkan peserta didik untuk memperhatikan dan tidak gaduh. 

Solusi lain yang digunakan adalah dengan cara memberikan poin nilai bagi 

peserta didik yang dapat menjawab pertanyaan mengenai cerita pendek. Jika 

peserta didik tertarik, maka  peserta didik tidak akan ragu-ragu untuk tunjuk 

tangan dan menjawab pertanyaan yang diajukan dan peserta didik termotivasi 

untuk aktif menjawab pertanyaan agar mendapat poin nilai. 

Pada aspek proses diskusi yang kondusif untuk menetukan tema dongeng 

kelemahannya adalah peserta didik tidak tertarik dengan teks dongeng yang 

diberikan karena menganggap teks dongeng yang diberikan sudah biasa, dan 

sudah hafal ceritanya, sehingga peserta didik malas untuk membacanya. Selain itu 

peserta didik juga lebih senang bergurau dengan peserta didik dalam 

kelompoknya, daripada berdiskusi untuk menentukan tema dongeng. Solusi yang 

dapat dilakukan  untuk mengatasi hal tersebut adalah mengganti teks dongeng 

yang sudah biasa dibaca peserta didik dengan teks dongeng yang jarang dibaca 

peserta didik, kemudian peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil yang hanya 

terdiri atas tidak lebih dari 3 peserta didik tiap kelompoknya, selanjutnya guru 

meminta salah satu dari peserta didik untuk maju dan membacakan teks dongeng 

yang diberikan, selanjutnya meminta setiap kelompok untuk menentukan tema 

dongeng yang sudah dibacakan oleh temannya. Setiap kelompok mengemukakan 

pendapatnya mengenai tema dongeng yang sudah dibacakan. Kemudian untuk 
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melihat diskusi berjalan dengan kondusif atau tidak adalah dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi dongeng yang dibaca. Setiap 

kelompok yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan akan mendapatkan 

poin. 

Pada aspek intensifnya proses peserta didik menyusun teks cerita pendek 

memiliki kelemahan yaitu peserta didik yang belum jelas dengan menyusun teks 

cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks cerita pendek dan langkah-

langkah menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan 

media dongeng. Solusi yang dapat digunakan adalah dengan menjelaskan kembali 

struktur teks cerita pendek dan menjelaskan langkah-langkah menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng, serta 

memberikan contoh implementasi yang lebih mudah untuk dipahami. 

Kelemahan pada aspek kondusifnya kondisi peserta didik saat 

memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas adalah peserta 

didik masih saling tunjuk untuk memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek 

lebih dulu karena peserta didik tidak percaya diri dengan hasil menyusun teks 

cerita pendek yang mereka buat. Peserta didik juga masih ragu, takut, dan malu 

untuk memberi komentar ataupun tanggapan. Dan ada beberapa peserta didik 

yang tidak memperhatikan saat temannya memaparkan hasil menyusun teks cerita 

pendek. Solusi yang digunakan adalah dengan sistem tunjuk acak agar peserta 

didik tidak saling tunjuk. Kemudian guru meminta peserta didik yang telah 

memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek tersebut menunjuk teman lainnya 

untuk memberikan komentar ataupun tanggapan, serta masukan terhadap hasil 
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menyusun teks cerita pendek yang telah dipaparkan. Dengan begitu semua peserta 

didik akan memperhatikan temannya yang sedang memaparkan hasil menyusun 

teks cerita pendeknya. 

Pada aspek terbangunnya suasana yang reflektif memiliki kelemahan 

yaitu waktu refleksi yang terlalu singkat sehingga belum semua peserta didik 

mengatakan kesulitan yang dialami. Selain itu tidak semua peserta didik yang bisa 

menyadari kekurangan diri sendiri dan kesulitan yang dialami selama 

pembelajaran. Solusi yang dapat digunakan adalah dengan meningkatkan 

manajemen waktu agar peserta didik lebih longgar dalam merenungi dan 

menyadari kemampuannya. 

Hasil menyusun teks cerita pendek pada siklus I menunjukkan bahwa 

dari 22 peserta didik, tidak ada peserta didik yang masuk dalam kriteria sangat 

baik. Peserta didik masuk dalam kriteria baik, cukup, dan kurang. Peserta didik 

yang masuk kriteria baik ada 3 peserta didik atau sebesar 13,64%. Peserta didik 

yang masuk dalam kriteria cukup ada 8 peserta didik atau sebesar 36,36%. Dan 

peserta didik yang masuk dalam kriteria kurang ada 11 peserta didik atau sebesar 

50%. Jumlah nilai mencapai 40,64 dengan nilai rata-rata kelas 1,85 dan tergolong 

cukup. KKM yang digunakan adalah 2,66 atau kategori baik, sedangkan nilai 

yang kurang dari 2,66 belum mencapai batas ketuntasan. Jadi ada 3 atau sebesar 

13,64% peserta didik yang dikatakan tuntas dan 19 atau sebesar 86,36% peserta 

didik yang masih berada di bawah standar ketuntasan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram lingkaran di atas. 
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Analisis nilai tiap aspek sebagai berikut. Aspek kesesuaian isi dengan 

tema dongeng mencapai skor 1,6 atau berkategori kurang. Aspek kelengkapan dan 

keruntutan struktur mencapai skor 2,11 atau berkategori cukup. Aspek ketepatan 

pilihan kata memperoleh skor 2,04 atau berkategori cukup. Aspek keefektifan 

kalimat mencapai skor 1,9 atau berkategori cukup, dan aspek mekanik mencapai 

skor 1,53 atau berkategori kurang. 

Kelemahan pada aspek kesesuaian isi dengan tema dongeng adalah 

peserta didik kebingungan mengembangkan tema dongeng menjadi cerita yang 

lebih relevan. Berdasarkan jurnal peserta didik sebagian peserta didik menyatakan 

kesulitan dalam menyusun teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks 

cerita pendek. Solusi dari permasalahan tersebut adalah peneliti memberikan 

pancingan kepada peserta didik berupa contoh-contoh permasalahan yang dapat 

dikembangkan menjadi teks cerita pendek dan sesuai dengan tema dongeng. 

Kelemahan pada aspek kelengkapan dan kesesuaian struktur teks cerita 

pendek adalah dalam menyusun teks cerita pendek peserta didik kurang 

mengembangkan struktur teks cerita pendek dengan baik. Solusi untuk 

permasalahan tersebut adalah dengan memberikan penjelasan kembali dan 

memberikan contoh implementasi struktur teks cerita pendek dalam teks cerita 

pendek. 

Kelemahan pada aspek ketepatan pilihan kata adalah peserta didik kurang 

tepat dalam memilih diksi pada suatu kalimat. Hal ini terjadi hampir sebagian 

peserta didik. Solusi yang digunakan adalah 1) peserta didik harus mengetahui 

makna diksi yang dipilih, 2) peserta didik harus membaca kembali teks cerita 
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pendek yang telah disusun untuk memastikan diksi yang dipilih dalam setiap 

kalimatnya sudah tepat dan tidak bermakna ganda. 

Pada aspek keefektifan kalimat memiliki kelemahan yaitu peserta didik 

masih banyak menggunakan kalimat yang bertele-tele untuk menceritakan suatu 

peristiwa, sehingga peserta didik kurang fokus pada isi cerita yang mereka susun. 

Solusi yang digunakan adalah meminta peserta didik untuk membaca kembali 

cerita pendek yang telah disusun. 

Kelemahan yang lain terletak pada aspek mekanik. Peserta didik belum 

menguasai aturan penulisan dengan baik. Peserta didik sering mengabaikan aturan 

penulisan, contohnya peserta didik menggunakan huruf kapital yang tidak sesuai 

aturan, penulisan awal paragraf tidak menjorok kedalam, dan peserta didik suka 

menyingkat kata yang tidak sesuai aturan penulisan. Solusi yang dapat digunakan 

yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai aturan penulisan yang baik dan 

mengingatkan kepada peserta didik untuk menuliskan teks cerita pendek sesuai 

dengan aturan penulisan yang baik. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa sebagian peserta didik 

belum menunjukkan ketercapaian indikator sikap religi dalam pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng. Dalam pembelajaran ini tercatat 22 peserta didik atau sebanyak 100% 

berdoa sebelum pembelajaran dimulai, 16 peserta didik atau sebanyak 72,72% 

yang tercatat menjawab salam dan sapa dari guru, 14 peserta didik atau sebesar 

63,63% memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang 

dianut, dan 22 peserta didik atau 100% berdoa sesudah pembelajaran diakhiri. 
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Pada hasil observasi sikap religi pada pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek siklus I  juga menunjukkan bahwa dari 22 peserta didik, ada 8 atau 

36,36% yang masuk dalam kriteria sangat baik, dan ada 14 peserta didik atau 

sebesar 63,63% masuk dalam kriteria baik. Sedangkan untuk kriteria cukup dan 

kurang 0% atau tidak ada satupun peserta didik yang masuk dalam kriteria 

tersebut. Jumlah nilai mencapai 74 dengan nilai rata-rata kelas mencapai 3,36 dan 

tergolong sangat baik. 

Kelemahan yang terdapat dalam sikap religi adalah (1) masih ada 

beberapa peserta didik yang mengabaikan salam dan sapa yang diucapkan oleh 

peneliti, (2) peserta didik yang belum terbiasa mengucapkan salam ketika akan 

melakukan presentasi atau sesudah melakukan presentasi. Solusi yang dapat 

digunakan adalah (1) menanamkan kepada kebiasaan menjawab salam dan sapa 

dari guru, teman, ataupun orang lain, (2) memberikan arahan kepada peserta didik 

bahwa sebelum presentasi isi perlu adanya pembukaan dan pembukaan bisa 

dengan perkenalan ataupun salam. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui sebagian peserta didik belum 

menunjukkan ketercapaian indikator sikap sosial dalam pembelajaran menyusun 

teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng. 

Dalam pembelajaran ini tercatat 14 peserta didik atau 63,63% melakukan kegiatan 

tanpa ragu-ragu dalam mengerjakan tugas, 13 peserta didik atau 59,09% berani 

bertanya, menyampaikan pendapat dan memberi saran teman, 15 peserta didik 

atau 68,18% berani mengakui kesulitan yang dialami dalam pembelajaran, 13 atau 

59,09% peserta didik terlihat aktif dalam diskusi kelompok, 17 atau 77,27% 
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peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan sesuai kesepakatan, 21 atau 

95,45% peserta didik menghormati guru, 18 atau 81,81% peserta didik 

menggunakan bahasa yang santun saat bertanya, menyampaikan pendapat, 

menyanggah, memberi saran, ataupun saat mengomentari peserta didik lain, dan 

22 peserta didik atau 100% tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. 

Hasil observasi sikap sosial pada pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek siklus I juga menunjukkan bahwa dari 22 peserta didik, ada 3 peserta didik 

atau sebesar 13,63% masuk dalam kriteria sangat baik, ada 10 peserta didik atau 

45,45% masuk dalam kriteria baik, 9 peserta didik atau 40,90% masuk dalam 

kriteria cukup, dan 0 atau 0% peserta didik yang masuk dalam kriteria kurang dan 

sangat kurang. Jumlah nilai mencapai 66,5 dengan nilai rata-rata kelas mencapai 

3,02 dan tergolong baik. KKM yang digunakan dalam penilaian sikap sosial 

adalah 2,66 predikat B atau kategori baik. Jadi ada 13 peserta didik yang 

dikatakan tuntas dan 9 peserta didik lainnya yang masih berada dibawah standar 

ketuntasan penilaian sikap sosial. 

Kelemahan terdapat pada semua indikator ketercapaian sikap sosial 

antara lain, (1) ada peserta didik yang melakukan kegiatan dengan ragu-ragu saat 

mengerjakan tugas, (2) sebagian peserta didik belum berani bertanya, 

berpendapat, dan mengomentari teman, (3) sebagian peserta didik belum mau 

mengakui jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran karena waktu yang 

terbatas, (4) keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok masih kurang, hanya 

beberapa kelompok peserta didik yang aktif dalam mengerjakan tugas (5) 

sebagian peserta didik belum mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan yang 
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dibuat, misalnya mengerjakan tugas tidak sesuai dengan yang diharapkan guru 

dan mengupulkan tugas melebihi waktu yang ditentukan, (6) sebagian besar 

peserta didik telah menunjukkan sikap hormat kepada orang yang lebih tua (guru), 

namun masih ada beberapa peserta didik yang memiliki sikap kurang baik, 

misalnya gaduh saat guru menjelaskan dan menyela pembicaraan, (7) sebagian 

peserta didik belum menggunakan bahasa yang santun saat bertanya, 

menyampaikan pendapat, menyanggah, memberi saran, ataupun mengkritik 

teman. 

Solusi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sikap peserta didik  

antara lain, (1) menegur peserta didik tidak langsung di depan teman-temannya 

agar tidak malu tetapi menghampiri dan menanyakan kesulitan yang dialami 

peserta didik, (2) Guru memancing dan memotivasi peserta didik agar berani 

berpendapat di depan kelas. Selain itu, berusaha mencegah aktivitas peserta didik 

yang dianggap mengganggu pembelajaran. Pemberian motivasi, pemberian 

penguatan, dan pemberian penghargaan kepada peserta didik juga dilakukan agar 

peserta didik lebih bersemangat dan termotivasi untuk fokus terhadap 

pembelajaran, (3) memastikan semua peserta didik sudah selesai dengan 

pekerjaannya dan manajemen waktu saat refleksi agar peserta didik  punya banyak 

waktu untuk bisa menyadari kekurangannya, (4) memberikan poin nilai pada 

peserta didik yang aktif selama diskusi berlangsung yaitu bagi peserta didik yang 

mau bertanya, menjawab, dan menyampaikan pendapat, (5) mengingatkan peserta 

didik setiap saat terutama saat waktu pelajaran akan berakhir agar peserta didik 

dapat mempergunakan waktu sebaik-baiknya dalam menyelesaikan tugas tepat 
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pada waktunya, (6) memberikan nasehat kepada peserta didik untuk menghormati 

guru, teman, ataupun orang-orang yang lebih tua, misalnya tidak menyela ketika 

guru sedang menjelaskan, (7) menggunakan sistem koreksi langsung terhadap 

pilihan kata peserta didik sesaat setelah peserta didik bertanya, menjawab, atau 

mengungkapkan pendapat agar peserta didik lebih tahu dan ingat pada kesalahan 

berbahasa. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus II dilakukan karena siklus I pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek belum mencapai target yang diharapkan. Kriteria pada siklus II 

yaitu kualitas proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek menjadi baik. 

Kemudian semua peserta didik dapat menyusun teks cerita pendek menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng dengan target ketuntasan nilai 2,66 

dengan kategori baik. Selain itu, perubahan sikap religi dan sikap sosial dalam 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek menjadi baik. Oleh karena itu, 

tindakan siklus II dilakukan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek, meningkatkan keterampilan menyusun teks cerita 

pendek, dan mengubah sikap religi dan sikap sosial peserta didik dalam menyusun 

teks cerita pendek pada siklus I. 

Pada siklus II penelitian dilaksanakan denngan rencana dan persiapan 

yang lebih baik daripada siklus I dan hasil tindakan siklus II dapat mengatasi 

masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran siklus I. Hal ini dibuktikan 

dengan meningkatnya kualitas proses pembelajaran, meningkatnya hasil tes 
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menyusun teks cerita pendek, dan perubahan sikap religi dan sikap sosial peserta 

didik dalam pembelajaran menjadi baik. Hasil tindakan siklus II ini dapat dilihat 

dari penjelasan pada setiap aspek sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Kualitas Proses Pembelajaran Keterampilan Menyusun Teks Cerita 

Pendek Menggunakan Model Discovery Learnin dan Media Dongeng 

Siklus II 

Aspek pengamatan dalam proses pembelajaran keterampilan menyusun 

teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng 

antara lain (1) intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat peserta didik; 

(2) proses diskusi yang kondusif untuk menentukan tema teks dongeng; (3) 

intensifnya proses peserta didik menyusun teks cerita pendek; (4) kondusinya 

kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di 

depan kelas; (5) terbangunnya suasana yang reflektif. Hasil pengamatan kualitas 

proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek pada siklus II dijelaskan pada 

tabel berikut. 

Tabel 19 Hasil Pengamatan Kualitas Proses Pembelajaran Siklus II 

No. 
Aspek Pengamatan Kualitas Proses 

Pembelajaran 

Jumlah 
Peserta 
Didik 

Persentase 

1.  Intensifnya proses internalisasi penumbuhan 
minat peserta didik 

20 90,90 

2. Proses diskusi yang kondusif untuk 
menentukan tema teks dongeng 

17 77,27 

3. Intensifnya proses peserta didik menyusun 
teks cerita pendek 

19 86,36 

4. Kondusifnya kondisi peserta didik saat 
memaparkan hasil menyusun teks cerita 

19 86,36 
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pendek di depan kelas 
5. Terbangunnya suasana yang reflektif 20 90,90 

Keterangan: 

Sangat Baik = 90% - 100%  Kurang  = 50% - 64,99% 

Baik  = 75% - 89,99% Sangat kurang  = 0 – 49,99% 

Cukup  = 65% - 74,99% 

Berdasarkan tabel 19 diketahui proses pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng 

tergolong baik. Pada aspek intesifnya proses internalisasi penumbuhan minat 

peserta didik terdapat 20  peserta didik atau sebesar 90,90%. Pada aspek proses 

diskusi yang kondusif untuk menentukan tema teks dongeng terdapat 17 peserta 

didik atau sebesar 77,27%. Pada aspek intensifnya proses peserta didik menyusun 

teks cerita pendek terdapat 19 peserta didik atau sebesar 86,36%. Pada aspek 

kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun teks cerita 

pendek di depan kelas terdapat 19 peserta didik atau sebesar 86,36%. Pada aspek 

terbangunnya suasana yang reflektif terdapat 20 peserta didik atau sebesar 

90,90%. 

 

4.1.2.1.1 Intensifnya Proses Internalisasi Penumbuhan Minat Peserta Didik 

Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses internalisasi penumbuhan 

minat peserta didik untuk menyusun teks cerita pendek pada siklus II tercatat 21 

peserta didik atau 95,45%. Ini termasuk dalam kategori sangat baik. Sebagian 

besar peserta didik sudah menunjukkan sikap keantusiasan ketika guru melakukan 
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apersepsi tentang menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery 

learning dan media dongeng yang sudah dilakukan peserta didik pada siklus I. 

Peserta didik memperhatikan dengan seksama apa yang dijelaskan guru berkaitan 

dengan hasil tes siklus I dan cara memperbaiki kekurangan tersebut. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa peserta didik berminat dalam menyusun teks cerita pendek. 

Proses internalisasi penumbuhan minat peserta didik menyusun teks 

cerita pendek diawali guru menyiapkan psikis dan fisik peserta didik sebelum 

memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan meciptakan suasana kelas 

yang religius dengan menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa. 

Selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik tentang menyusun teks cerita pendek dan berusaha untuk 

menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Tanya jawab yang berlangsung 

berhubungan dengan materi menyusun  teks cerita pendek yang sudah dilakukan 

pada siklus I, tujuannya agar peserta didik mengingat kembali materi yang telah 

peserta didik pelajari sebelumnya. 

Guru kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat menyusun teks cerita 

pendek  agar peserta didik tertarik dan menumbuhkan minat-minat peserta didik 

untuk menyusun teks cerita pendek. Pada penjelasan tujuan dan manfaat 

menyusun teks cerita pendek, guru memberikan penjelasan yang memotivasi, 

menarik, dan kreatif sehingga membangun pembelajaran yang menyenangkan. 

Guru telah berhasil merebut perhatian peserta didik dengan memancing peserta 

didik menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, tetapi hanya beberapa peserta 
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didik yang mau tunjuk tangan. Peserta didik yang lain tidak mau tunjuk tangan, 

tetapi langsung menjawab pertanyaan. 

Hasil wawancara dan jurnal peserta didik menunujukkan bahwa sebagian 

besar peserta didik senang mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil wawancara dan jurnal peserta didik yang menyatakan bahwa peserta 

didik tertarik dengan media dongeng yang digunakan peserta didik untuk 

membantu menyusun teks cerita pendek. Hasil jurnal guru juga menunjukkan 

bahwa berdasarkan pendapat guru, peserta didik sudah siap mengikuti 

pembelajaran. Peserta didik terlihat antusias dan tertarik ketika mengetahui bahwa 

pembelajaran pada siklus II  lebih menarik dan menggunakan dongeng yang lebih 

mudah. Dari jurnal peserta didik sebagian besar peserta didik juga sudah 

menyatakan tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran. Namun ada beberapa 

peserta didik yang menyatakan kurang tertarik dengan alasan terlalu banyak 

menulis, tapi hasil tes peserta didik tetap memenuhi kriteria ketuntasan.  

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa peserta didik antusias 

terhadap pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan model 

discovery learning dan media dongeng. Menurut peserta didik penggunaan media 

dongeng memudahkan dalam menyusun teks cerita pendek karena peserta didik 

tidak perlu memikirkan tema yang akan disusun menjadi teks cerita pendek. 

Selain observasi, jurnal, dan wawancara, proses internalisasi 

penumbuhan minat peserta didik untuk menyusun teks cerita pendek juga terlihat 

dari dokumentasi foto. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 9 Kegiatan Apersepsi Siklus II 

Dari hasil gambar 9 terlihat  perubahan bahwa peserta didik sudah 

menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran dari siklus I ke siklus 

II. Pada siklus I peserta didik kurang memperhatikan saat guru menjelaskan 

sedangkan pada siklus II peserta didik terlihat sangat memperhatikan ketika guru 

melakukan apersepsi.  

Berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto 

dapat diketahui bahwa proses internalisasi penumbuhan minat peserta didik untuk 

menyusun teks cerita pendek pada siklus II berlangsung baik dan peserta didik 

sangat meminati pelajaran tersebut. 

 

4.1.2.1.2 Proses Diskusi yang Aktif dan Kondusif dalam Menentukan Tema 

Teks Dongeng Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses diskusi yang aktif dan 

kondusif dalam  menentukan tema teks dongeng  pada siklus II tercatat 17 peserta 

didik atau sebesar 77,27%. Sebagian besar peserta didik sudah aktif dalam diskusi 
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kelas. Peserta didik mulai teratur dalam  menyampaikan  pendapat dan mau tunjuk 

tangan sebelum menyampaikan pendapat mengenai tema teks dongeng menurut 

kelompok masing-masing, peserta didik yang lain juga memperhatikan pendapat 

yang disampaikan temannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses diskusi 

berlangsung kondusif. 

Hasil jurnal guru menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat guru, proses 

diskusi sudah berjalan dengan baik dan kondusif, peserta didik sudah berani untuk 

menyampaikan pendapat mereka mengenai tema dongeng yang terdapat dalam 

teks dongeng yang dibaca. Selain observasi dan jurnal guru, proses diskusi juga 

terlihat dari dokumentasi foto. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 10 Kegiatan Diskusi Menentukan Tema Dongeng 

Dari hasil gambar 10 terlihat bahwa peserta didik aktif dalam diskusi 

menentukan tema dongeng. Peserta didik juga berani menyampaikan pendapatnya 

mengenai tema dongeng yang dibaca. 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto dapat 

diketahui bahwa proses diskusi dalam menentukan tema teks dongeng 

berlangsung aktif dan kondusif. 
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4.1.2.1.3 Intensifnya Proses Peserta Didik Menyusun Teks Cerita Pendek  

Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses peserta didik menyusun teks 

cerita pendek, sehingga peserta didik mampu menyusun teks cerita pendek pada 

siklus II tercatat 19 peserta didik atau sebesar 86,36%. Peserta didik sudah intensif 

dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik memperhatikan guru menyampaikan 

materi dan tenang ketika kegiatan menyusun teks cerita pendek. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa proses peserta didik menyusun teks cerita pendek, sehingga 

peserta didik mampu menyusun teks cerita pendek secara intensif. 

Selain observasi, proses peserta didik menyusun teks cerita pendek, 

sehingga mampu menyusun teks cerita pendek juga terlihat dari dokumentasi foto. 

Dari hasil dokumentasi foto juga terlihat bahwa peserta didik sudah menunjukkan 

sikap yang baik selama menyusun teks cerita pendek. Dokumentasi tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 11 Kegiatan Peserta Didik Menyusun Teks Cerita Pendek Siklus II 

Dari hasil gambar 11 terlihat bahwa peserta didik tenang dan 

bersemangat dalam menyusun teks cerita pendek.  
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Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi foto dapat diketahui bahwa 

proses peserta didik menyusun teks cerita pendek berlangsung intensif. 

 

4.1.2.1.4 Kondusifnya Kondisi Peserta Didik Saat Mempresentasikan Hasil 

Menyusun Teks Cerita Pendek di Depan Kelas Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi tentang kondusifnya kondisi peserta didik 

saat memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas pada siklus II 

tercatat 19 peserta didik atau 86,36%. Sebagian besar peserta didik tenang dan 

memperhatikan temannya saat memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di 

depan kelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi peserta didik saat 

memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas sudah kondusif. 

Hasil jurnal guru menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat guru, situasi 

kelas aktif dan kondusif ketika peserta didik memaparkan hasil menyusun teks 

cerita pendek. Peserta didik memperhatikan teman pada saat presentasi menyusun 

teks cerita pendek. 

Selain observasi dan jurnal guru, kondusifnya kondisi peserta didik saat 

memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas juga terlihat dari 

dokumentasi foto. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 12 Kegiatan Peserta Didik Mempresentasikan Hasil Menyusun Teks 

Cerita Pendek di depan Kelas 

Dari hasil gambar 12 terlihat bahwa sebagian peserta didik sudah 

menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran, peserta didik tenang 

dan memperhatikan teman yang memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek 

di depan kelas. 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto dapat 

diketahui bahwa kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun teks 

cerita pendek di depan kelas berlangsung kondusif. 

 

4.1.2.1.5 Terbangunnya Suasana yang Reflektif Siklus II 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tentang reflektifnya suasana 

refleksi sehingga peserta didik menyadari kekurangan saat proses pembelajaran 

dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran 

menunjukkan ada 20 peserta didik atau sebanyak 90,90%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kegiatan refleksi berjalan baik. Peserta didik sudah menyadari kekurangan 

saat mengikuti proses pembelajaran. 
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Hasil jurnal peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik dapat 

menyebutkan kesulitan-kesulitan peserta didik saat proses pembelajaran dan dapat 

memberikan saran untuk pembelajaran yang akan datang. Hasil jurnal guru juga 

menunjukkan bahwa respon peserta didik sangat baik, sebab lebih paham dari 

siklus I. 

Hasil wawancara yang dilakukan mengenai kesan dan pesan mengenai 

pembelajaran yang telah berlangsung adalah peserta didik merasa senang dengan 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek. Peserta didik juga sudah bisa 

menyusun teks cerita pendek sesuai dengan tema dongeng yang telah ditentukan 

serta dapat menyusun teks cerita pendek dengan memperhatikan stuktur teks 

cerita pendek. 

Selain observasi, jurnal guru, jurnal peserta didik, dan wawancara 

terbangunnya suasana yang reflektif juga terlihat dari dokumentasi foto. Dari hasil 

dokumentasi foto juga terlihat bahwa peserta didik sudah menunjukkan sikap 

yang baik dalam kegiatan refleksi setelah proses pembelajaran. Peserta didik 

tenang dan memperhatikan saat guru merefleksi pembelajaran yang telah 

berlagsung. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 13 Kegiatan Refleksi Siklus II 
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Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, jurnal peserta didik,  

wawancara, dan dokumentasi foto dapat diketahui bahwa suasana di dalam kelas 

saat kegiatan refleksi berlangsung reflektif. 

 

4.1.2.2 Hasil Tes Keterampilan Menyusun Teks Cerita Pendek Menggunakan 

Model Discovery Learning dan Media Dongeng Siklus II 

Hasil tes dianalisis dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Hasil 

tes siklus II menunjukkan data kedua diterapkannya pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng. Hasil 

menyusun teks cerita pendek ini didasarkan pada lima aspek yang harus 

diperhatikan. Kelima aspek tersebut meliputi: (1) kesesuaia isi dengan tema 

dongeng, (2) kelengkapan dan keruntutan struktur, (3) ketepatan pilihan kata, (4) 

keefektifan kalimat, dan (5) mekanik. Jumlah peserta didik yang mengikuti siklus 

II adalah 22 peserta didik. Hasil tes menyusun teks cerita pendek menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 20 Hasil Tes Keterampilan Menyusun Teks Cerita Pendek Siklus II  

No Kriteria Interval Frekuensi Skor 
Persentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat Baik 3,34-4 9 32,8 40,91 
72,32

4 × 22
× 4 

= 3,28 
(Baik) 

2. Baik 2,66-3,33 13 39,52 59,1 

3. Cukup 1,66-2,65 0 0 0 

4. Kurang 1-1,65 0 0 0 

Jumlah 22 72,32 100 

Pada tabel 20 menunjukkan hasil tes menyusun teks cerita pendek siklus 

II. Hasilnya terdiri atas empat kelas interval yang berkriteria kurang, cukup, baik, 

dan sangat baik. Dari 22 peserta didik, ada 5 peserta didik atau sebesar 22,72% 
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yang masuk kriteria sangat baik. Peserta didik yang masuk kriteria baik ada 17 

peserta didik atau sebesar 77,27%. Tidak ada peserta didik atau 0% peserta didik 

yang masuk dalam kriteria cukup, dan kurang. Jumlah nilai mencapai 72,32 

dengan nilai rata-rata kelas 3,28 dan tergolong baik. KKM yang digunakan guru 

adalah 2,66 atau kategori baik, sedangkan nilai dibawah 2,66 dianggap belum 

mencapai ketuntasan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua peserta didik 

atau 100% dinyatakan tuntas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

lingkaran berikut ini.  

 

Diagram 2 Hasil Menyusun Teks Cerita Pendek Siklus II 

Keterangan nilai: 

Sangat Baik = 3,34-4  Cukup   = 1,67-2,65 

Baik  = 2,66-3,33  Kurang = 1-1,66 

22.72%

77.27%

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang
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Berdasarkan diagram 2 di atas yang paling tinggi berada pada ketegori 

baik dengan presentase 77,27%. Peringkat kedua pada kategori sangat baik 

dengan presentase 22,72%. Peringkat selanjutnya pada kategori cukup, dan 

kurang dengan presentase 0%. Secara keseluruhan, nilai keterampilan menyusun 

teks cerita pendek peserta didik sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yaitu 2,66. 

Hasil tes siklus II mencakup lima aspek penilaian dalam menyusun teks 

cerita pendek. kelima aspek tersebut adalah (1) kesesuaian isi dengan tema 

dongeng, (2) kelengkapan dan keruntutan struktur, (3) ketepatan pilihan kata, (4) 

keefektifan kalimat, dan (5) mekanik. Berikut tabel nilai rata-rata tiap aspek.  

Tabel 21 Nilai Rata-rata Keterampilan Peserta Didik Tiap Aspek Siklus II 

No. Aspek Penilaian Skor Rata-rata Kategori 
1.  Kesesuaian isi dengan tema dongeng 3,34 Sangat Baik 
2. Kelengkapan dan keruntutan struktur 3,05 Baik 
3. Ketepatan pilihan kata 3,42 Sangat Baik 
4. Keefektifan kalimat 3,42 Sangat Baik 
5. Mekanik 3,42 Sangat Baik 

Dari tabel 21 dapat diketahui bahwa tes keterampilan menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng pada 

siklus II dari tiap aspek. Aspek kesesuaian isi dengan tema dongeng mencapai 

skor rata-rata 3,34 atau kategori sangat baik, aspek kelengkapan dan keruntutan 

struktur mencapai skor 3,05 atau kategori baik, aspek ketepatan pilihan kata 

mencapai skor 3,42 atau kategori sangat baik, aspek keefektifan kalimat 

memperoleh skor rata-rata 3,42 atau kategori sangat baik, dan aspek mekanik 

mencapai skor 3,42 atau kategori sangat baik. Hasil penelitian dari tiap aspek 

dipaparkan sebagai berikut. 
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4.1.2.2.1 Hasil Tes Aspek Kesesuaian Isi dengan Tema Dongeng Siklus II 

Penilaian kesesuaian isi teks cerita pendek ditentukan pada keterampilan 

peserta didik dalam aspek kesesuaian isi dengan tema dongeng, aspek ini menilai 

bagaimana peserta didik mengembangkan tema dongeng menjadi teks cerita 

pendek yang baik. Hasil tes siklus II kesesuaian isi dengan tema dongeng dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 22 Hasil Tes Kesesuaian Isi dengan Tema Dongeng Siklus II 

No Kategori Skor Bobot 
Skor (3) 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Presentase 
(%) 

Rata-
rata 

1. Sangat 
Baik 

5 15 13 195 59,09 276

15 × 22
× 4 
= 3,34 

(Sangat 
Baik) 

2. Baik 3 9 9 81 40,90 
3. Cukup 1 3 0 0 0 

Jumlah 22 276 100 

Berdasarkan tabel 22 di atas dapat dilihat ada 13 peserta didik atau 

sebesar 59,09% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Pada kategori baik 

terdapat 9 peserta didik atau sebesar 40,90%. Dan tidak ada peserta didik atau 0% 

yang masuk dalam kategori cukup. 

Nilai rata-rata klasikal peserta didik pada aspek kesesuaian isi dengan 

tema dongeng sebesar 3,34. Nilai ini masuk dalam kategori sangat baik. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan peserta didik dalam aspek 

kesesuaian isi dengan tema dongeng berkategori sangat baik. 
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4.1.2.2.2 Hasil Tes Aspek Kelengkapan dan Keruntutan Struktur 

Penilaian aspek kelengkapan dan keruntutan struktur teks cerita pendek 

ditentukan pada keterampilan peserta didik dalam menyusun teks cerita pendek 

dengan memperhatikan struktur teks cerita pendek yang relevan dengan topik. 

Hasil tes siklus II aspek kelengkapan dan keruntutan struktur dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 23 Hasil Tes Aspek Kelengkapan dan Keruntutan Struktur Siklus II 

No Kategori Skor 
Bobot 
Skor 
(3) 

Frekuensi 
Jumlah 

Skor 
Presentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat 
Baik 

5 15 9 135 40,90 252

15 × 22
× 4 

= 3,05 
(Baik) 

2. Baik 3 9 13 117 59,09 
3. Cukup 1 3 0 0 0 

Jumlah 22 252 100 

Berdasarkan tabel 23 di atas dapat dilihat ada 9 peserta didik atau sebesar 

40,90% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Pada kategori baik tercatat 13 

peserta didik atau sebesar 59,09%, dan 0% peserta didik yang masuk dalam 

kategori cukup. 

Nilai rata-rata klasikal peserta didik aspek kelengkapan dan keruntutan 

struktur sebesar 3,05. Nilai tersebut masuk dalam kategori baik. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa keterampilan peserta didik dalam aspek kelengkapan dan 

keruntutan struktur berkategori baik. 
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4.1.2.2.3 Hasil Tes Aspek Ketepatan Pilihan Kata Siklus II 

Penilaian aspek ketepatan pilihan kata ditentukan pada keterampilan 

peserta didik dalam memilih diksi atau kata dalam menyusun teks cerita pendek, 

karena penilaian ketepatan pilihan kata dinilai berdasarkan makna kata yang tidak 

ambigu atau bermakna ganda. Hasil tes siklus II aspek ketepatan pilihan kata 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 24 Hasil Tes Aspek Ketepatan Pilihan Kata Siklus II 

No. Kategori Skor 
Bobot 
Skor 
(1) 

Frekuensi 
Jumlah 

Skor 
Presentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat 
Baik 

5 5 14 70 63,63 94

5 × 22
× 4 

= 3,42 
(Sangat 
Baik) 

2. Baik 3 3 8 24 36,36 
3. Cukup 1 1 0 0 0 

Jumlah 22 94 100 

Berdasarkan tabel 24 di atas dapat dilihat ada 14 peserta didik atau 

sebesar 63,63% masuk dalam kategori sangat baik. Pada kategori baik tercatat 8 

peserta didik atau sebesar 36,36%, dan pada kategori cukup ada 0 peserta didik 

atau sebesar 0%. 

Nilai rata-rata klasikal peserta didik pada aspek ketepatan pilihan kata 

sebesar 3,42. Nilai tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kemampuan peserta didik dalam aspek ketepatan pilihan 

kata berkategori sangat baik. 
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4.1.2.2.4 Hasil Tes Aspek Keefektifan Kalimat Siklus II 

 

Penilaian aspek keefektifan kalimat ditentukan pada keterampilan peserta 

didik dalam menyusun kalimat yang baik dalam menyusun teks cerita pendek. 

Hasil tes aspek keefektifan kalimat siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 25 Hasil Tes Aspek Keefektifan Kalimat Siklus II 

No. Kategori Skor 
Bobot 
Skor 
(2) 

Frekuensi 
Jumlah 

Skor 
Presentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat 
Baik 

5 10 14 140 63,63 188

10 × 22
× 4 

= 3,42 
(Sangat 
Baik) 

2. Baik 3 6 8 48 36,36 
3. Cukup 1 2 0 0 0 

Jumlah 22 188 100 

Berdasarkan tabel 25 di atas dapat dilihat ada 14 peserta didik atau 

sebesar 63,63% yang termasuk kategori sangat baik. Pada kategori baik tercatat 

ada 8 peserta didik atau sebesar 36,36%, dan pada kategori cukup ada 0 peserta 

didik atau sebesar 0%. 

Nilai rata-rata klasikal peserta didik pada aspek keefektifan kalimat 

sebesar 3,42. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan peserta didik dalam aspek 

keefektifan kalimat berkategori sangat baik. 

 

4.1.2.2.5 Hasil Tes Aspek Mekanik Siklus II 

Penilaian aspek mekanik ditentukan pada keterampilan peserta didik 

dalam penguasaan aturan penulisan dalam menyusun teks cerita pendek, karena 
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penilaian aspek mekanik dinilai berdasarkan aturan penulisan teks cerita pendek. 

Hasil tes siklus II aspek mekanik dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 26 Hasil Tes Aspek Mekanik Siklus II 

No. Kategori Skor 
Bobot 
Skor 
(1) 

Frekuensi 
Jumlah 

Skor 
Presentase 

(%) 
Rata-rata 

1. Sangat 
Baik 

5 5 14 70 63,63 94

5 × 22
× 4 

= 3,42 
(Sangat 
Baik) 

2. Baik 3 3 8 24 36,36 
3. Cukup 1 1 0 0 0 

Jumlah 22 94 100 

Berdasarkan tabel 26 di atas dapat dilihat ada 14 peserta didik atau 

sebesar 63,63% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Pada kategori baik 

tercatat 8 peserta didik atau sebesar 36,36%, dan pada kategori cukup ada 0 

peserta didik atau 0%. 

Nilai rata-rata klasikal peserta didik pada aspek mekanik sebesar 3,42. 

Nilai tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kemampuan peserta didik dalam aspek mekanik berkategori 

sangat baik. 

 

4.1.2.3 Hasil Pengamatan Sikap Religi Siklus II 

Sikap religius peserta didik diamati dari beberapa aspek atau kegiatan 

yang dilakukan oleh peserta didik. Aspek untuk pengamatan sikap religius yaitu 

(1) berdoa sebelum pembelajaran dimulai, (2) menjawab salam dan sapa dari 

guru, (3) memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang 

dianut, dan (4) berdoa sesudah pembelajaran diakhiri. 
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Dari hasil observasi pada siklus II sikap religius peserta didik mengalami 

perubahan yang signifikan dari siklus I. Pada siklus II, peserta didik mampu 

menunjukkan sikap yang menjadi indikator ketercapaian sikap religi yaitu, peserta 

didik berdoa sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik menjawab salam dan 

sapa dari guru, peserta didik memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi 

sesuai agama yang dianut, dan peserta didik berdoa sesudah pembelajaran. Hasil 

observasi perubahan sikap religi peserta didik siklus II lebih jelas dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 27 Hasil Pengamatan Sikap Religi Peserta Didik Siklus II 

No. 
Aspek Pengamatan Perubahan Sikap 

Religi 

Jumlah 
Peserta 
Didik 

Persentase 
(%) 

1.  Berdoa sebelum pembelajaran dimulai 22 100 
2. Menjawab salam dan sapa dari guru 22 100 
3. Memberi salam pada saat awal dan akhir 

presentasi sesuai agama yang dianut 
20 90,90 

4. Berdoa sesudah pembelajaran diakhiri 22 100 

Berdasarkan tabel 27 diketahui sebagian peserta didik sudah 

menunjukkan ketercapaian indikator sikap religi dalam pembelajaran menyusun 

teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng. 

Dalam pembelajaran ini tercatat 22 peserta didik atau 100% berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai, 22 peserta didik atau 100% yang tercatat menjawab salam 

dan sapa dari guru, 20 peserta didik atau sebesar 90,90% memberi salam pada saat 

awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut, dan 22 peserta didik atau 

sebesar 100% berdoa sesudah pembelajaran diakhiri. 
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Dari hasil observasi juga dapat dirumuskan nilai sikap religi tiap peserta 

didik. Hasil penilaian sikap religi pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 28 Hasil Penilaian Sikap Religi Siklus II 

No. Kriteria Predikat Nilai Frekuensi 
Jumlah 

skor 
Persentase Rata-rata 

1 
Sangat 
Baik 

A 4 20 80 90,90% 
86

4 × 22
= 3,90

× 4 

 
(Sangat 
Baik) 

2 Baik B 3 2 6 9,09% 
3 Cukup C 2 0 0 0% 
4 Kurang D 1 0 0 0% 

Jumlah 22 86 100% 

Pada tabel 28 menunjukkan hasil observasi sikap religi pada 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek siklus II. Hasilnya terdiri atas empat 

kelas interval yang berkriteria kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dari 22 

peserta didik, ada 20 peserta didik atau sebesar 90,90% yang masuk dalam kriteria 

sangat baik. Peserta didik yang masuk kriteria baik ada 2 peserta didik atau 

sebesar 9,09%. Peserta didik yang masuk kriteria cukup, kurang, dan sangat 

kurang ada 0 peserta didik atau 0%. Jumlah nilai mencapai 86 dengan nilai rata-

rata kelas mencapai 3,90 dan tergolong sangat baik. KKM yang digunakan dalam 

penilaian sikap religi adalah 2,66, predikat B atau kategori baik. Jadi ada 22 

peserta didik atau sebesar 100% peserta didik dikatakan tuntas dalam penilaian 

sikap religi pada pembelajaran menyusun teks cerita pendek. Hasil penilaian 

religius peserta didik siklus II menunjukkan bahwa sikap religi peserta didik 

sudah sangat baik. Pada setiap aspek penilaian sikap religi peserta didik telah 

memenuhinya dengan baik. Berikut adalah dokumentasi sikap religi peserta didik. 
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Gambar 14 Sikap Religi Peserta Didik Siklus II 

Sikap religi peserta didik selama mengikuti pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng 

ditunjukkan pada gambar 14. Pada gambar 14 peserta didik tampak berdoa dengan 

sikap yang baik. Sikap tersebut menjadi bukti bahwa peserta didik mensyukuri 

anugerah Tuhan YME akan keberadaan bahasa Indonesia. 

 

4.1.2.4 Hasil Pengamatan Sikap Sosial Siklus II 

Pengamatan sikap sosial peserta didik dilakukan selama proses 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan discovery learning dan 

media dongeng berlangsung. Pengambilan data observasi ini bertujuan untuk 

mengetahui sikap sosial peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Sikap 

sosial peserta didik yang diamati meliputi sikap percaya diri, peduli dan santun. 

Segala kegiatan yang berhubungan dengan sikap sosial peserta didik diamati dan 

dicatat pada lembar observasi. 

Perubahan sikap sosial peserta didik siklus II ditunjukkan melalui 

indikator ketercapaian sebagai berikut, (1) melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, 
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(2) berani bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan, (3) mengakui jika 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran, (4) aktif dalam diskusi kelompok, (5) 

mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan, (6) menghormati guru dan peserta 

didik lain, (7) menggunakan bahasa yang santun saat bertanya, menyampaikan 

pendapat, menyanggah, memberi saran, ataupun mengkritik, dan (8) tidak berkata-

kata kotor, kasar, dan takabur. 

Dari hasil observasi pada siklus II sikap sosia peserta didik mengalami 

perubahan yang signifikan dari siklus I. Pada siklus II, peserta didik mampu 

menunjukkan sikap yang menjadi indikator ketercapaian sikap sosial yaitu, 

peserta didik melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, sebagian besar peserta didik 

berani bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan, peserta didik mau 

mengakui jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran, sebagian peserta didik 

aktif dalam diskusi kelompok, peserta didik mampu mengerjakan tugas sesuai 

dengan kesepakatan, peserta didik mampu menghormati guru dan peserta didik 

lain, peserta didik mampu menggunakan bahasa yang santun saat bertanya, 

menyampaikan pendapat, menyanggah, memberi saran, ataupun mengkritik, dan 

peserta didik tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. Perubahan sikap sosial 

peserta didik dijelaskan pada tabel berikut. Hasil observasi perubahan sikap sosial 

peserta didik siklus II lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 29 Hasil Pengamatan Sikap Sosial Peserta Didik Siklus II 

No. 
Aspek Pengamatan Perubahan Sikap 

Sosial 

Jumlah 
Peserta 
Didik 

Persentase 
(%) 

1. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu  20 90,90 

2. 
Berani bertanya, berpendapat, dan 
menjawab pertanyaan 

18 81,81 
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3. 
Mengakui jika mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran 

19 86,36 

4. Aktif dalam diskusi kelompok 17 77,27 

5. 
Mengerjakan tugas sesuai dengan 
kesepakatan 

18 81,81 

6. Menghormati guru dan peserta didik lain 22 100 

7. 

Menggunakan bahasa yang santun saat 
bertanya, menyampaikan pendapat, 
menyanggah, memberi saran, ataupun 
mengkritik 

22 100 

8. 
Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan 
takabur 

22 100 

Berdasarkan tabel 29 diketahui sebagian besar peserta didik sudah 

menunjukkan ketercapaian indikator sikap sosial dalam pembelajaran menyusun 

teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng. 

Dalam pembelajaran ini tercatat  20 peserta didik atau 90,90% melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu, 18 peserta didik atau 81,81% berani bertanya, 

berpendapat, dan menjawab pertanyaan, 19 peserta didik atau 86,36% mengakui 

jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran, 17 peserta didik atau 77,27% aktif 

dalam diskusi kelompok, 18 peserta didik atau 81,81% mengerjakan tugas sesuai 

kesepakatan, 22 peserta didik 100% menghormati guru dan peserta didik lain, 22 

peserta didik atau 100% menggunakan bahasa yang santun saat bertanya, 

menyampaikan pendapat, menyanggah, memberi saran, ataupun mengkritik, dan 

22 peserta didik atau 100% tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. 

Hasil jurnal siklus II mengalami perubahan yang signifikan dari siklus I. 

Sebagian besar peserta didik mengerjakan tugas tanpa ragu-ragu. Peserta didik 

mengerjakan tugas menyusun teks cerita pendek dengan percaya diri dan tidak 

kebingungan saat akan menyusun teks cerita pendek sesuai dengan tema dongeng. 
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Hanya sebagian kecil peserta didik yang terlihat masih ragu-ragu saat akan 

memulai menyusun teks cerita pendek.  

Dari hasil dokumentasi foto siklus II juga dapat diketahui ketercapaian 

indikator sikap sosial peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi 

foto berikut. 

 

Gambar 15 Sikap Sosial Peserta Didik Siklus II 

Dari gambar 15 terlihat bahwa peserta didik berani mengangkat tangan 

untuk bertanya dan berpendepat, selain itu peserta didik juga mengerjakan tugas 

sesuai dengan kesepakatan. Sikap peserta didik selama mengikuti proses 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek siklus II mengalami peningkatan.  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, jurnal guru, jurnal peserta 

didik, dan dokumentasi foto pada siklus II sudah menunjukkan bahwa indikator 

ketercapaian sikap sosial peserta didik terpenuhi. Dari hasil observasi juga dapat 

dirumuskan nilai sikap sosial tiap peserta didik. Hasil penilaian sikap sosial pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 30 Hasil Penilaian Sikap Sosial Siklus II 

No. Kriteria Predikat Nilai Frekuensi 
Jumlah 

skor 
Persentase Rata-rata 

1 Sangat Baik 
A 4 8 32 36,36% 

79

4 � 19
x4

= 3,59 
(Sangat 
Baik) 

A- 3,5 10 35 45,45% 
2 Baik B 3 4 12 18,18% 

3 Cukup 
B- 2.5 0 0 0% 
C 2 0 0 0% 

4 Kurang 
C- 1.5 0 0 0% 
D 1 0 0 0% 

Jumlah 22 79 100% 

Dari tabel 30 dapat dideskripsikan bahwa nilai sikap sosial peserta didik 

kelas VII Aisyah sangat baik dengan rata-rata kelas 3,59 (A). Peserta didik dengan 

nilai 4,00 sebanyak 8 atau sebesar 36,36% masuk dalam kategori sangat baik. 10 

peserta didik atau sebesar 45,45% masuk dalam kategori sangat baik (A-). Dan 

tercatat 4 peserta didik atau sebesar 18,18% masuk dalam kategori baik (B). Hal 

ini menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan siklus I. 

Jadi 22 peserta didik atau sebesar 100% dikatakan tuntas dalam penilaian sikap 

sosial pada pembelajaran menyusun teks cerita pendek. 

 

4.1.2.5 Refleksi Siklus II 

Pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan model 

discovery learning dan media dongeng yang dilakukan pada siklus II dapat diikuti 

peserta didik dengan baik. Kualitas proses pembelajaran meningkat, hasil tes 

menyusun teks cerita pendek meningkat, dan diikuti dengan sikap religi dan sikap 

sosial peserta didik selama pembelajaran menjadi lebih baik. 
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Berdasarkan hasil data proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng siklus II tergolong 

baik. Berikut data yang diperoleh: 1) intesinya proses internalisasi penumbuhan 

minat-minat peserta didik untuk menyusun teks cerita pendek terdapat 20 peserta 

didik atau sebesar 90,90%, 2) terjadinya proses diskusi yang kondusif untuk 

menentukan tema dongeng terdapat 17 peserta didik atau sebesar 77,27%, 3) 

intensifnya proses peserta didik menyusun teks cerita pendek dengan 

memperhatikan struktur teks cerita pendek terdapat 19 peserta didik atau sebesar 

86,36%, 4) kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun 

teks cerita pendek di depan kelas terdapat 19 peserta didik atau sebesar 86,36%, 

dan 5) terbangunnya suasana yang reflektif sehingga peserta didik menyadari 

kekurangan dan dapat mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran terdapat 20 peserta didik atau sebesar 90,90%. 

Dari hasil tersebut pada proses pembelajaran siklus II ini kelemahan pada 

siklus I sudah bisa diatasi. Semua aspek yang perlu ditingkatkan dari siklus I pada 

siklus II sudah teratasi dengan, (1) memberikan poin nilai bagi yang mau 

menjawab pertanyaan, (2) melakukan kegiatan diskusi menentukan tema dongeng 

setelah peserta didik mencermati LK yang sudah dibagikan, (3) memperjelas 

perintah-perintah dalam lembar kerja maupun lembar evaluasi, (4) menggunakan 

sistem tunjuk acak agar peserta didik tidak lagi saling tunjuk, serta meminta 

peserta didik untuk menghentikan semua aktivitasnya agar semua peserta didik 

dapat memperhatikan presentasi temannya dengan baik, dan dapat memberikan 
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saran ataupun kritik yang membangun untuk hasil teks cerita pendek yang telah 

disusun, dan (5) meningkatkan manajemen waktu. 

Hasil tes menyusun teks cerita pendek siklus II menunjukkan bahwa dari 

22 peserta didik, ada 5 peserta didik atau sebesar 22,72% masuk kategori sangat 

baik, 17 peserta didik atau sebesar 77,27% masuk kategori baik. Dan tidak ada 

peserta didik atau 0% yang masuk kriteria cukup, dan kurang. Jumlah nilai 

mencapai 72,32 dengan nilai rata-rata kelas mencapai 3,28 dan tergolong baik. 

KKM yang digunakan adalah 2,66 atau kategori baik, sedangkan nilai yang sudah 

lebih dari 2,66 dan mencapai batas ketuntasan. Jadi 22 peserta didik atau sebesar 

100% dikatakan tuntas. 

Analisis nilai tiap aspek adalah sebagai berikut. Aspek kesesuaian isi 

dengan tema  dongeng mencapai skor 3,34 atau kategori sangat baik, aspek 

kelengkapan dan keruntutan struktur mencapai 3,05 atau kategori baik, aspek 

ketepatan pilihan kata memperoleh skor 3,42 atau kategori sangat baik, aspek 

keefektifan kalimat memperoleh skor 3,42 atau kategori sangat baik, dan aspek 

mekanik mencapai skor 3,42 atau kategori sangat baik. 

Dari hasil tersebut, kelemahan pada siklus I sudah teratasi pada siklus II. 

Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan hasil tes kemampuan peserta didik 

dalam menyusun teks cerita pendek. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa sebagian besar peserta didik 

sudah menunjukkan ketercapaian semua indikator sikap religi dalam pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng. Dalam pembelajaran ini tercatat 22 peserta didik atau 100% berdoa 
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sebelum pembelajaran dimulai, ada 22 peserta didik atau 100% menjawab salam 

dan sapa dari guru, ada 20 peserta didik atau sebesar 90,90% memberi salam pada 

saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut, dan ada 22 peserta didik 

atau sebesar 100% berdoa sesudah pembelajaran diakhiri. 

Hasil observasi sikap religi pada pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek siklus II juga menunjukkan bahwa dari 22 peserta didik, ada 20 peserta 

didik atau sebesar 90,90% yang masuk kriteria sangat baik, ada 2 peserta didik 

atau sebesar 9,1% masuk kriteria baik, dan tidak ada peserta didik atau 0% peserta 

didik yang masuk kriteria cukup, dan kurang. Jumlah nilai mencapai 86 dengan 

nilai rata-rata kelas mencapai 3,90 dan tergolong sangat baik. KKM yang 

digunakan dalam penilaian sikap religi adalah 2,66, predikat B atau kategori baik. 

Jadi ada 22 peserta didik atau sebesar 100%  peserta didik dikatakan tuntas dalam 

penilaian sikap religi pada pembelajaran menyusun teks cerita pendek.  

Dari hasil tersebut, kelemahan yang dialami pada siklus I sudah dapat 

ditingkatkan pada siklus II. Peserta didik sudah terbiasa untuk menjawab salam 

dan sapa dari guru atau dari peserta didik lain. Peserta didik yang awalnya tidak 

terbiasa mengucapkan salam sebelum presentasi menjadi terbiasa.  

Berdasarkan hasil observasi diketahui sebagian besar peserta didik sudah 

menunjukkan ketercapaian semua indikator sikap sosial dalam pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng. Dalam pembelajaran ini menunjukkan bahwa sikap sosial peserta didik 

kelas VII Aisyah sangat baik dengan rata-rata kelas 3,59 (A). Peserta didik dengan 

nilai 4,00 sebanyak 8 peserta didik atau sebesar 36,36% masuk dalam krteria 
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sangat baik dengan predikat A. Ada 10 peserta didik atau sebesar 45,45% masuk 

dalam kriteria sangat baik dengan predikat A-. Dan ada 4 peserta didik atau 

sebesar 18,18% masuk dalam kriteria baik dengan predikat B. KKM yang 

digunakan dalam penilaian sikap adalah 2,66, predikat B atau kategori baik. Jadi 

ada 22 peserta didik atau sebesar 100% peserta didik dikatakan tuntas dalam 

penilaian sikap sosial pada pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng siklus II. 

Dari hasil tersebut, kelemahan yang dialami pada siklus I sudah 

ditingkatkan pada siklus II. Hasilnya sebagai berikut, (1) sebagian besar peserta 

didik terlihat bersemangat dan percaya diri menyusun teks cerita pendek, (2) 

sebagian besar peserta didik berani bertanya ataupun menjawab pertanyaan 

dengan tunjuk tangan terlebih dahulu, (3) sebagian besar peserta didik yang 

awalnya belum mau mengakui kesulitan yang dialami menjadi lebih reflektif, 

hanya sebagian kecil peserta didik yang belum mau mengakui kesulitan tapi 

hasilnya masih rata-rata dengan yang lain; (4) hampir semua peserta didik menjadi 

lebih aktif dalam diskusi kelas; (5) hampir semua peserta didik menyelesaikan 

tugas sesuai kesepakatan; (6) hampir semua peserta didik sudah menggunakan 

bahasa yang santun saat bertanya, menyampaikan pendapat, menyanggah, 

memberi saran, ataupun mengkritik. 

Berdasarkan hasil tes dan nontes peserta didik dalam pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng secara keseluruhan menunjukkan bahwa peserta didik tertarik. 

Penggunaan model discovery learning dan media dongeng memudahkan peserta 
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didik dalam menyusun teks cerita pendek meskipun sebagian kecil peserta didik 

menyatakan terlalu banyak menulis, tetapi hasil tes peserta didik menunjukkan 

hasil yang baik. Dari hasil tes dan nontes yang telah dicapai peserta didik, proses 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek pada siklus II telah berhasil 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyusun teks cerita pendek 

sehingga tidak perlu lagi dilakukan pelaksanaan siklus berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian menyusun teks cerita pendek ini didasarkan 

pada hasil tindakan siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian meliputi 

kualitas proses pembelajaran keterampilan menyusun teks cerita pendek, 

peningkatan keterampilan menyusun teks cerita pendek, dan perubahan sikap 

religi maupun sikap sosial dalam mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng. 

Pembahasan kualitas proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

meliputi lima aspek pengamatan menacakup segala aktivitas di kelas selama 

tindakan siklus I dan siklus II. Peningkatan keterampilan menyusun teks cerita 

pendek dapat dilihat dari hasil tes siklus I dan siklus II, sedangkan perubahan 

sikap religi dan sikap sosial peserta didik dalam megikuti pembelajaran dapat 

dilihat dari hasil nontes siklus I dan siklus II. 
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4.2.1   Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran Menyusun Teks Cerita 

Pendek Menggunakan Model Discovery Learning dan Media Dongeng  

Proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek dilakukan dua siklus 

yaitu siklus I dan siklus II. Aspek pengamatan dalam proses pembelajaran 

keterampilan menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery 

learning dan media dongeng siklus I dan siklus II antara lain: (1) intensinya 

proses internalisasi penumbuhan minat-minat peserta didik; (2) proses diskusi 

yang aktif dan kondusif untuk menentukan tema dongeng; (3) intensifnya proses 

peserta didik menyusun teks cerita pendek; (4) kondusifnya kondisi peserta didik 

saat memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas; (5) 

terbangunnya suasana yang reflektif. Hasil pengamatan kualitas proses 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek dari kedua siklus dapat dijelaskan 

pada tabel berikut.  

Tabel 31 Hasil Pengamatan Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran pada 

Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek yang diamati 
Rata-rata Skor Presentase 

Peningkatan 
(%) 

Siklus I Siklus II 
F (%) F (%) 

1. Intensifnya proses 
internalisasi penumbuhan 
minat-minat peserta didik 
untuk menyusun teks cerita 
pendek 

16 72,72 20 90,90 18,18 

2. Terjadinya proses diskusi 
yang kondusif untuk 
menentukan tema dongeng 

15 68,18 17 77,27 9,09 

3. Intensifnya proses peserta 
didik menyusun teks cerita 
pendek dengan 
memperhatikan struktur 
teks cerita pendek 

13 59,09 19 86,36 27,27 
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4. Kondusifnya kondisi 
peserta didik saat 
memaparkan hasil 
menyusun teks cerita 
pendek di depan kelas 

10 45,45 19 86,36 40,91 

5. Terbangunnya suasana 
yang reflektif sehingga 
peserta didik mampu 
menyadari kekurangan saat 
proses pembelajaran dan 
mengetahui apa yang 
dilakukan setelah proses 
pembelajaran berakhir. 

11 50 20 90,90 40,9 

Rata-rata  59,1  86,36 27,27 

Berdasarkan tabel 31 diketahui kualitas proses pembelajaran dalam 

menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng meningkat dari siklus I ke siklus II. Pembelajaran dalam menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng pada 

siklus I tercatat 16 atau 72,72% peserta didik berminat untuk menyusun teks cerita 

pendek dan pada siklus II mengalami peningkatan 18,18% menjadi 20 peserta 

didik atau 90,90%. Pada siklus I sebanyak 15 atau 68,18% peserta didik mengikuti 

diskusi dengan aktif dan kondusif untuk menentukan tema dongeng dan pada 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 9,09% menjadi 17 peserta didik atau 

77,27%. Pada siklus I sebanyak 13 peserta didik atau 59,09% mampu menyusun 

teks cerita pendek sehingga dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 

27,27% menjadi 19 peserta didik atau 86,36%. Pada siklus I sebanyak 10 peserta 

didik atau 45,45% peserta didik kondusif saat memaparkan hasil menyusun teks 

cerita pendek di depan kelas dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 

40,91% menjadi 19 peserta didik atau 86,36%. Pada siklus I sebanyak 11 peserta 

didik atau 50% peserta didik bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran 
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dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran dan pada 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 40,9% menjadi 20 peserta didik atau 

90,90%. 

  

4.2.1.1 Intensifnya Proses Internalisasi Penumbuhan Minat Peserta Didik 

Berdasarkan hasil observsi tentang intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat-minat peserta didik untuk menyusun teks cerita pendek dari 

siklus I  ke siklus II mengalami peningkatan sebesar18,18%. Pada siklus I tercatat 

16 peserta didik atau 72,72% dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 

20 peserta didik atau 90,90% peserta didik berminat untuk menyusun teks cerita 

pendek. Pada siklus I  hampir sebagian peserta didik kurang memperhatikan saat 

guru melakukan apersepsi dan peserta didik kurang bernai serta kurang percaya 

diri dalam menjawab pertanyaan yang diberikan guru saat apersepsi. Pada siklus 

II  peserta didik sudah memperhatikan dengan saksama apa yang dijelaskan oleh 

guru berkaitan dengan hasil tes siklus I dan cara memperbaiki kekurangan 

tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam proses 

internalisasi penumbuhan minat peserta didik untuk menyusun teks cerita pendek. 

Dari jurnal guru pada siklus I dan siklus II menunjukkan bahwa 

berdasarkan pendapat guru, pada siklus I peserta didik kurang siap, masih terlihat 

kurang disiplin dan masih banyak yang tidak kondusif  dalam mengikuti 

pembelajaran. Sedangkan pada siklus II peserta didik sudah siap mengikuti 

pembelajaran. Peserta didik terlihat antusias dan senang ketika mengetahui bahwa 

pembelajaran pada siklus II lebih menarik dan tema teks dongeng yang digunakan 
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lebih mudah. Dari jurnal peserta didik pada siklus I dan siklus II juga 

menunjukkan minat peserta didik mengalami perubahan. Pada siklus I sebagian 

peserta didik menyatakan tidak tertarik karena berbagai alasan sedangkan pada 

siklus II sebagian besar peserta didik sudah menyatakan tertarik dan antusias 

mengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan hasil wawancara siklus I dan siklus II menunjukkan peserta 

didik berminat terhadap pembelajaran menyusun teks cerita pendek. Selain 

observasi, jurnal, dan wawancara, proses internalisasi penumbuhan minat peserta 

didik untuk menyusun teks cerita pendek juga terlihat dari dokumentasi foto. 

Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 16 Perubahan Sikap Peserta Didik saat Proses Internalisasi 

Penumbuhan Minat  

Dari hasil gambar 16 terlihat perubahan bahwa peserta didik sudah 

menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran dari siklus I ke siklus 

II. Pada siklus I terlihat peserta didik tidak meminati  pembelajaran dengan 

membaca buku yang tidak berhubungan dengan pelajaran menyusun teks cerita 

pendek ketika guru menjelaskan, sedangkan pada siklus II peserta didik terlihat 

sangat memperhatikan ketika guru melakukan apersepsi. 



 
 

 
 

162

Berdasarkan uraian observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto 

dapat diketahui bahwa proses internalisasi penumbuhan minat-minat peserta didik 

untuk menyusun teks cerita pendek dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan dari kategori kurang menjadi kategori baik. 

Peneltian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini salah satunya 

adalah penelitian Dewi (2011) dengan judul penelitian “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerpen Melalui Media Berita dengan Metode Latian 

Terbimbing pada Siswa Kelas X 3 SMA N 1 Rembang”. Relevansi dengan 

penelitian ini berkaitan dengan proses menyusun teks cerita pendek. Dalam 

penelitiannya, Dewi juga mengamati minat peserta didik dalam proses 

pembelajaran menyusun teks cerita pendek. Hasil pengamatan dalam penelitian 

Dewi menunjukkan adanya peningkatan. Hal tersebut menjadi persamaan dengan 

penelitian ini. Dalam penelitian ini, aspek penumbuhan minat peserta didik 

menyusun teks cerita pendek juga mengalami peningkatan. Dengan hasil ini, 

penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya dan 

sebagai inovasi penggunaan model discovery learning dan media dongeng untuk 

menyusun teks cerita pendek. 

 

4.2.1.2 Proses Diskusi yang Aktif Kondusif dalam Menentukan Tema 

Dongeng  

Berdasarkan hasil observasi tentang proses diskusi dalam pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 9,09%. Pada siklus I tercatat 15 peserta didik  atau 68,18% dan pada 
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siklus II mengalami peningkatan menjadi 17 peserta didik atau 77,27% peserta 

didik aktif dalam diskusi kelas menentukan tema dongeng. Pada siklus I sebagian 

peserta didik tidak terlihat aktif dalam diskusi. Pada siklus II sebagian besar 

peserta didik sudah terlihat aktif kondusif dalam menentukan tema dongeng untuk 

menyusun teks cerita pendek. 

Dari hasil jurnal guru pada siklus I dan siklus II menunjukkan bahwa 

berdasarkan pendapat guru, pada siklus I peserta didik yang aktif masih kurang, 

suasana diskusi masih gaduh, dan masih banyak peserta didik yang asik 

mengobrol dengan peserta didik lain sedangkan pada siklus II proses diskusi 

sudah berjalan dengan aktif dan kondusif, peserta didik sudah berani untuk 

menyampaikan pendapat mereka mengenai tema dongeng yang terdapat dalam 

teks dongeng yang dibaca. 

Selain observasi dan jurnal guru, proses diskusi yang aktif kondusif 

dalam menentukan tema dongeng juga terlihat dari dokumentasi foto. Dari hasil 

dokumentasi foto berikut ini terlihat perubahan bahwa peserta didik sudah 

menunjukkan perubahan sikap yang baik selama proses pembelajaran dari siklus I 

dan siklus II. Pada siklus I terlihat ada peserta didik yang tidak berdiskusi dengan 

baik sedangkan pada siklus II peserta didik aktif dalam berdiskusi sehingga proses 

diskusi  yang aktif dan kondusif  dalam menentukan tema dongeng berjalan 

dengan baik. Hal tersebut menunjukkan ada peningkatan keaktifan peserta didik 

dan proses diskusi semakin kondusif. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai 

berikut. 
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Gambar 17 Perubahan Kondisi Peserta Didik Saat Berdiskusi Kelompok 

Dari hasil gambar 17 terlihat perubahan kondisi peserta didik saat 

kegiatan diskusi dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan uraian observasi, jurnal 

guru, dan dokumentasi foto dapat diketahui bahwa kondusifnya kondisi peserta 

didik saat berdiskusi dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan dari kategori 

kurang menjadi kategori baik.  

Pengamatan terhadap proses diskusi yang aktif kondusif  juga pernah 

dilakukan oleh Devi (2013) dengan judul “Penggunaan Media Dongeng untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Pantun Siswa Kelas VII Mts Raudlatul Ulum 

Karangploso”. Devi memaparkan hasil pengamatan dari penelitiannya yang 

menunujukkan adanya peningkatan pada proses diskusi yang aktif kondusif dalam 

menulis cerita pendek mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan hasil ini, 

penelitian ini berfungsi sebagai penguat penelitian-penelitian sebelumnya yang  

juga meneliti aspek proses diskusi yang aktif dan kondusif. 
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4.2.1.3 Intensifnya Proses Peserta Didik Menyusun Teks Cerita Pendek 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses peserta didik menyusun teks 

cerita pendek, sehingga peserta didik mampu menyusun teks cerita pendek dari 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 27,27%. Pada siklus I tercatat 

13 peserta didik atau 59,09% dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 

19 peserta didik atau 86,36% peserta didik intensif dalam menyusun teks cerita 

pendek. Pada siklus I peserta didik kurang memperhatikan saat guru memberikan 

penjelasan tentang cara menyusun teks cerita pendek berdasarkan tema dongeng 

yang telah dibaca, sehingga peserta didik tidak bisa menyusun teks cerita pendek 

dengan baik sedangkan pada siklus II  sebagian besar peserta didik sudah 

memperhatikan dengan saksama saat guru menjelaskan dan bersikap tenang saat 

menyusun teks cerita pendek. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan 

dalam intensifnya proses peserta didik menyusun teks cerita pendek. 

Selain observasi, proses peserta didik menyusun teks cerita pendek juga 

terlihat dari dokumentasi foto. Dari hasil gambar 18 berikut terlihat perubahan 

bahwa peserta didik yang awalnya belum intensif menjadi lebih intensif dalam 

menyusun teks cerita pendek. Pada siklus I peserta didik terlihat malas dan tidak 

bersemangat dalam menyusun teks cerita pendek. Pada siklus II peserta didik 

terlihat lebih tenang dan bersemangat saat menyusun teks cerita pendek. 

Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 18 Perubahan Proses Peserta Didik Menyusun Teks Cerita Pendek 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi foto  gambar 18 dapat 

diketahui bahwa proses peserta didik menyusun teks cerita pendek, sehingga 

peserta didik mampu menyusun teks cerita pendek dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan dari kategori kurang menjadi kategori baik. 

Pengamatan terhadap proses menyusun teks cerita pendek juga dilakukan 

oleh Rosiyadi (2013) dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Cerita 

Pendek Menggunakan Media Feature pada Siswa Kelas X-5 SMA Negeri 1 

Karangkobar Banjarnegara”. Hasil pengamatan dari penelitian Rosiyadi yang 

menunujukkan adanya peningkatan pada aspek intensifnya proses menyusun teks 

cerita pendek. Hal tersebut menjadi persamaan dengan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini, intensifnya proses menyusun teks cerita pendek, sehingga peserta 

didik mampu menyusun teks cerita pendek juga mengalami peningkatan. Dengan 

hasil ini, penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat penelitian-

penelitian sebelumnya yang menggunakan media sebagai alat bantu untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyusun teks cerita pendek. 

Namun, dapat juga dikatakan penelitian pembaruan, karena peneliti mengkaji 
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kurikulum 2013, sedangkan penelitian terdahulu masih mengkaji kurikulum 

KTSP. 

 

4.2.1.4 Kondusifnya Kondisi Peserta Didik Saat Mempresentasikan Hasil 

Menyusun Teks Cerita Pendek di Depan Kelas  

Berdasarkan hasil observasi tentang kondusifnya kondisi peserta didik 

saat memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas dari siklus I ke 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 40,91%. Pada siklus I tercatat 10 peserta 

didik atau 45,45% dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 19 peserta 

didik atau 86,36% peserta didik kondusif saat memaparkan hasil menyusun teks 

cerita pendek di depan kelas. Pada siklus I hampir sebagian peserta didik tidak 

memperhatikan saat temannya memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di 

depan kelas sedangkan pada siklus II kondisi sudah kondusif, sebagian besar 

peserta didik sudah tenang dan memperhatikan dengan baik saat temannya 

memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ada peningkatan tentang kondusifnya kondisi peserta didik 

saat memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas. 

Selain observasi, kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan 

hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas juga terlihat dari dokumentasi 

foto. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 19 Perubahan Kondisi Peserta Didik Saat Mempresentasikan Hasil 

Menyusun Teks Cerita pendek di Depan Kelas 

Dari hasil gambar 19 terlihat perubahan kondisi peserta didik saat 

kegiatan memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas dari 

siklus I ke siklus II. Pada siklus I terlihat sebagian besar peserta didik tidak 

memperhatikan saat peserta didik lain yang sedang memaparkan hasil menyusun 

teks cerita pendek di depan kelas, sedangkan pada siklus II peserta didik lebih 

tenang dan memperhatikan saat peserta didik lain memaparkan hasil menyusun 

teks cerita pendek di depan kelas. 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi foto dapat diketahui bahwa 

kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil meyusun teks cerita 

pendek di depan kelas dari siklus I dan siklus II mengalami peningkatan dari 

kategori kurang menjadi kategori baik. 

Pengamatan terhadap aspek kondusifnya peserta didik saat memaparkan 

hasil menyusun teks cerita pendek di depan kelas pernah dilakukan oleh Puji 

(2013) dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Berdasarkan 

Kehidupan Diri Sendiri Menggunakan Metode Writing in the Here and Now 

dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas X Sunan Ampel SMA Walisongo 



 
 

 
 

169

Pecangan”. Hasil pengamatan Puji menunjukkan adanya peningkatan pada aspek 

kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun teks cerita 

pendek di depan kelas. Hal tersebut menjadi persamaan dengan penelitian ini. 

Dalam penelitian  ini, kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil 

menyusun teks cerita pendek di depan kelas juga mengalami peningkatan. Dengan 

hasil ini, penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap penelitian-penelitian 

sebelumnya yang juga meneliti kemampuan peserta didik saat memaparkan hasil 

menyusun teks cerita pendek di depan kelas. 

 

4.2.1.5 Terbangunnya Suasana yang Reflektif di Akhir Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi tentang terbangunnya suasana yang reflektif 

dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 40,9%. Pada siklus I 

tercatat 11 peserta didik atau 50% dan pada siklus II mengalami peningkatan 

menjadi 20 peserta didik atau 90,90% peserta didik menunjukkan sikap yang baik 

ketika melakukan kegiatan refleksi. Pada siklus I hampir sebagian peserta didik 

sudah melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung dengan baik, 

tetapi sebagian yang lain kurang menyadari kekurangan diri sendiri. Pada siklus II 

sebagian besar peserta didik sudah melakukan refleksi atas pembelajaran yang 

telah berlangsung dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah peserta didik yang 

melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung bersama guru 

semakin bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan pada 

aspek terbangunnya suasana yang reflektif. 
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Dari hasil jurnal guru pada siklus I dan siklus II menunjukkan bahwa 

berdasarkan pendapat guru, refleksi untuk siklus I masih banyak hambatan, antara 

lain peserta didik yang belum memahami sepenuhnya mengenai struktur teks 

cerita pendek dan bagaimana menyusun teks cerita pendek menggunakan model 

discovery learning dan media dongeng. Sedangkan refleksi untuk siklus II 

menunjukkan bahwa respon peserta didik sangat antusias, karena lebih paham dari 

siklus I serta menggunakan media dongeng yang lebih mudah dari siklus I, namun 

masih ada sedikit hambatan yaitu sebagian peserta didik masih ada yang gaduh 

dan mengobrol. 

Dari jurnal siklus I menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik 

masih kesulitan pada bagian awal atau pada bagian orientasi dan menentukan 

konflik atau permasalahannya, akibatnya  peserta didik masih sering bertanya 

pada saat menyusun teks cerita pendek. Pada siklus II menunjukkan bahwa 

peserta didik sudah mengetahui kekurangan dan kesulitan yang mereka alami 

serta mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran karena 

mereka menyertakan harapan dan usaha yang akan dilakukan untuk lebih baik 

dalam menyusun teks cerita pendek. 

Berdasarkan hasil wawancara siklus I diketahui bahwa peserta didik 

menyatakan penggunaan model discovery learning dan media dongeng sedikit 

mempermudah tapi masih belum begitu memahami, teks dongeng yang digunakan 

membosankan dan tema dongeng susah untuk dikembangkan menjadi teks cerita 

pendek. Hasil wawancara siklus II diketahui bahwa peserta didik menyatakan 

penggunaan model discovery learning dan media dongeng mempermudah dalam 
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menyusun teks cerita pendek karena tema pada teks dongeng yang dibaca lebih 

mudah untuk dikembangkan menjadi teks cerita pendek. 

Selain observasi, jurnal, dan wawancara, proses reflektifnya kegiatan 

refleksi pembelajaran menyusun teks cerita pendek juga terlihat dari dokumentasi 

foto. Dari hasil dokumentasi foto juga terlihat perubahan bahwa peserta didik 

sudah menunjukkan sikap yang baik dalam kegiatan refleksi setelah proses 

pembelajaran dari siklus I ke siklus II. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar 20 Perubahan Suasana Menjadi Lebih Reflektif 

Dari hasil gambar 20 terlihat bahwa pada siklus I hanya sebagian peserta 

didik yang menunjukkan sikap baik dalam kegiatan refleksi setelah pembelajaran 

karena banyak peserta didik yang terburu-buru ingin keluar kelas sedangkan pada 

siklus II sebagian besar sudah menunjukkan sikap baik dalam kegiatan refleksi 

setelah pembelajaran dengan memperhatikan, bersikap tenang, serta merefleksi 

diri dan kesulitan yang dialami. 
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Berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto 

dapat diketahui bahwa proses terbangunnya suasana yang reflektif dari siklus I ke 

siklus II mengalami peningkatan dari kategori kurang menjadi kategori baik. 

Pengamatan terhadap proses refleksi pembelajaran pernah dilakukan oleh 

Puji (2013) dengan judul penelitian “Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen 

Berdasarkan Kehidupan Diri Sendiri Menggunakan Metode Writing in the Here 

and Now dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas X Sunan Ampel SMA 

Walisongo Pecangan”. Hasil pengamatan dari penelitian Puji menunjukkan 

adanya peningkatan pada aspek terbangunnya suasana yang reflektif sehingga 

peserta didik bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. Hal tersebut 

menjadi persamaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian  ini, terbangunnya 

suasana yang reflektif dalam pembelajaran  juga mengalami peningkatan. Dengan 

hasil ini, penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

 

4.2.2 Peningkatan Hasil Tes Menyusun Teks Cerita Pendek Menggunakan 

Model Discovery Learning dan Media Dongeng 

Hasil tes keterampilan menyusun teks cerita pendek menggunakan model 

discovery learning dan media dongeng berupa nilai rata-rata masing-masing aspek 

pada siklus I dan siklus II, yang direkap dan dihitung untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan menyusun teks cerita pendek menggunakan model 

discovery learning  dan media dongeng dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 32 Hasil Tes Menyusun Teks Cerita Pendek Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek Penilaian 

Rata-rata Skor 
Kelas 

Peningkatan 

Siklus I 
Siklus 

II 
S II- S I Persen 

(%) 
1. Kesesuaian Isi dengan Tema 

dongeng 
1,6 3,34 1,74 43,5 

2. Kelengkapan dan Keruntutan 
Struktur 

2,11 3,05 0,94 23,75 

3. Ketepatan Pilihan Kata 2,04 3,42 1,38 34,5 
4. Keefektifan Kalimat 1,9 3,42 1,52 38 
5.  Mekanik 1,53 3,42 1,89 47,25 

Nilai Rata-rata Klasikal 1,85 3,28 1,48 37,4 

Berdasarkan tabel 32 tersebut secara klasikal dapat diketahui hasil tes 

keterampilan menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery 

learning dan media dongeng mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 1,48 atau 37,4% yaitu dari nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 1,85 

menjadi 3,28 pada siklus II. 

Hasil keterampilan menyusun teks cerita pendek menggunakan model 

discovery learning dan media dongeng siklus I dan siklus II pada tiap aspek 

mengalami peningkatan. Rata-rata skor pada aspek kesesuaian isi dengan tema 

dongeng pada siklus I mencapai rata-rata 1,6 dan setelah dilakukan pembelajaran 

siklus II skor rata-rata mencapai 3,34 meningkat 1,74 atau sebesar 43,5%. Pada 

aspek kelengkapan isi dan keruntutan sturktur skor rata-rata yang diperoleh pada 

siklus I mencapai 2,11 dan setelah dilakukan pembelajaran siklus II skor rata-rata 

mencapai 3,05 meningkat 0,94 atau sebesar 23,75%. Pada aspek ketepatan pilihan 

kata skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I mencapai 2,04 dan setelah 

dilakukan pembelajaran siklus II skor rata-rata mencapai 3,42 meningkat 1,38 

atau sebesar 34,5 %. Rata-rata skor pada aspek keefektifan kalimat pada siklus I 
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mencapai 1,9 dan setelah dilakukan pembelajaran siklus II skor rata-rata mencapai 

3,42 meningkat 1,52 atau sebesar 38%. Sedangkan rata-rata skor aspek mekanik 

pada siklus I mencapai 1,53 dan setelah dilakukan pembelajaran siklus II skor 

rata-rata mencapai 3,42 meningkat 1,89 atau sebesar 47,25%. 

Peningkatan rata-rata hasil tes keterampilan menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng dalam siklus I dan 

siklus II juga dapat dilihat dari grafik pada diagram 3 hasil tes masing-masing 

aspek sebagai berikut. 

 

Diagram 3 Peningkatan Rata-rata Keterampilan Menyusun Teks Cerita 

Pendek 

Berdasarkan diagram 3 dapat dilihat terjadi peningkatan menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng dari 

siklus I dan siklus II. Penggunaan model discovery learning dan media dongeng 

berpengaruh terhadap peningkatan menyusun teks cerita pendek karena model dan 
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media tersebut mempermudah dan menuntun peserta didik untuk dapat menyusun 

teks cerita pendek secara bertahap. 

Setelah dilakukan tindakan pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng pada siklus I, hasil 

kemampuan menyusun teks cerita pendek peserta didik mencapai nilai rata-rata 

sebesar 1,85 atau dalam kategori cukup dan belum mencapai KKM yang telah 

ditentukan. Namun setelah guru merefleksi kekurangan-kekurangan pada siklus I 

dan melakukan perbaikan pada siklus II, nilai rata-rata peserta didik  meningkat 

menjadi 3,28 atau dalam kategori baik dan sudah mencapai KKM yang 

ditentukan. Jadi dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 1,48 atau 

37,4%. 

Peningkatan hasil tes atau nilai peserta didik dari siklus I ke siklus II 

pada sebuah kajian keterampilan menulis sastra dilakukan oleh Rosiyadi (2013) 

dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Cerita Pendek Menggunakan 

Media Feature pada Siswa Kelas X-5 SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegar. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis cerita 

pendek sebesar 12,64%. Nilai rata-rata kelas siklus I 70,33. Kemudian pada 

tindakan siklus II meningkat menjadi 79,22. Hal ini menunjukkan bahwa 

penelitian Rosiyadi (2013) relevan dan sejalan dengan penelitian ini. 

Puji (2013) dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen 

Berdasarkan Kehidupan Diri Sendiri Menggunakan Metode Writing in the Here 

and Now dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas X Sunan Ampel SMA 

Walisongo Pecangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
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keterampilan menulis cerita pendek sebesar 9,94 atau 13,70%. Nilai rata-rata kelas 

pada siklus I mencapai 72,51. Kemudian meningkat di siklus II menjadi 82,45, 

sedangkan pada penelitian ini dengan rentang nilai 0-4 diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 1,83 pada siklus I menjadi 3,32 pada siklus II. 

 

 

4.2.3 Perubahan Sikap Religi Peserta Didik Selama Pembelajaran Siklus I 

dan Siklus II 

Peningkatan keterampilan menyusun teks cerita pendek disertai pula 

dengan perubahan sikap religi peserta didik dari siklus I dan siklus II. Perubahan 

tersebut dapat dilihat dari hasil observasi dan dokumentasi. Hasil observasi pada 

siklus I menunjukkan bahwa masih ada indikator ketercapaian sikap religi yang 

belum terpenuhi oleh peserta didik. Sikap tersebut antara lain, sebagian kecil 

peserta didik belum mau menjawab salam dan sapa dari guru, dan sebagian 

peserta didik tidak memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai 

agama yang dianut. Namun, pada siklus II sikap religi peserta didik mengalami 

perubahan yang signifikan. Peserta didik mampu menunjukkan sikap yang 

menjadi indikator ketercapaian sikap religi yaitu semua peserta didik menjawab 

salam dan sapa dari guru, dan hampir semua peserta didik sudah memberi salam 

pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut. Perubahan sikap 

religi peserta didik dijelaskan pada tabel berikut. 
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Tabel 33 Perubahan Sikap Religi Peserta Didik Selama Pembelajaran Siklus 

I dan Siklus II 

No 
Aspek Pengamatan 

Perubahan Sikap Religi 

Rata-rata Skor 
Peningkatan 

(%) 
Siklus I Siklus II 

F (%) F (%) 
1. Berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai 
22 100 22 100 0 

2. Menjawab salam dan sapa dari 
guru 

16 72,72 22 100 27,28 

3. Memberi salam pada saat awal 
dan akhir presentasi sesuai 
agama yang dianut 

14 63,63 20 90,90 27,27 

4. Berdoa sesudah pembelajaran 
diakhiri 

22 100 22 100 0 

Berdasarkan tabel 33 diketahui sebagian besar peserta didik 

menunjukkan perubahan dan peningkatan sikap religi dalam pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng dari siklus I dan siklus II. Dalam menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng siklus I dan siklus II 

tercatat 22 peserta didik atau 100% peserta didik berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai jadi tidak ada peningkatan dan berkategori sangat baik. Pada siklus I 

tercatat 16 peserta didik atau 72,72% peserta didik menjawab salam dan sapa dari 

guru dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 27,28% menjadi 22 

peserta didik atau 100%. Peningkatan dari kategori kurang menjadi sangat baik. 

Pada siklus I tercatat 14 peserta didik atau 63,63% peserta didik memberi salam 

pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut dan mengalami 

peningkatan pada siklus II sebesar 27,27% menjadi 20 peserta didik atau 90,90%. 

Peningkatan dari kategori cukup menjadi kategori sangat baik. Pada siklus I dan 

siklus II tercatat 22 peserta didik atau 100% peserta didik berdoa sesudah 
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pembelajaran, jadi tidak ada peningkatan pada aspek ini dan berkategori sangat 

baik. 

 

Gambar 21 Peserta Didik Berdoa pada Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

Dari hasil gambar 21 terlihat bahwa terjadi peningkatan dari siklus I ke 

siklus II juga dapat diketahui ketercapaian indikator sikap religi peserta didik. 

Pada siklus I peserta didik sudah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Namun, pada siklus II sikap religi peserta didik mengalami perubahan yaitu lebih 

khusyuk dalam berdoa. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sikap religi peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran mengalami perubahan serta meningkat dari 

siklus I ke siklus II. 

 

4.2.4 Perubahan Sikap Sosial Peserta Didik Selama Pembelajaran Siklus I 

dan Siklus II 

Peningkatan keterampilan menyusun teks cerita pendek disertai pula 

dengan perubahan sikap sosial peserta didik dari siklus I dan siklus II. Perubahan 
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tersebut dapat dilihat dari hasil observasi, jurnal, pedoman wawancara, dan 

dokumentasi. 

Dari hasil observasi pada siklus I menunjukkan bahwa masih ada 

indikator ketercapaian sikap sosial yang belum terpenuhi oleh peserta didik. Sikap 

tersebut antara lain, (1) sebagian peserta didik masih ragu-ragu ketika 

mengerjakan tugas atau melakukan presentasi, (2) peserta didik belum banyak 

yang berani bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan, (3) sebagian 

peserta didik belum mau mengakui jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran, 

(4) sebagian peserta didik tidak aktif dalam diskusi kelompok, (5) sebagian 

peserta didik belum mengerjakan tugas sesuai kesepakatan, (6) masih ada peserta 

didik yang tidak menghormati guru dan peserta didik lain, (7) sebagian peserta 

didik belum menggunakan bahasa yang santun saat bertanya, menyampaikan 

pendapat, menyanggah, memberi saran atau mengkritik teman. 

Namun, pada siklus II sikap sosial peserta didik mengalami perubahan 

yang signifikan. Peserta didik mampu menunjukkan sikap yang menjadi indikator 

ketercapaian sikap sosial yaitu sebagian besar peserta didik tidak ragu-ragu ketika 

mengerjakan tugas dan melakukan presentasi, sebagian besar peserta didik sudah 

berani bertanya, menyampaikan pendapat, dan menjawab pertanyaan dari guru, 

peserta didik mengakui jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran, sebagian 

besar peserta didik aktif dalam diskusi, sebagian besar peserta didik mengerjakan 

tugas sesuai kesepakatan, semua peserta didik sudah menghormati guru dan 

peserta didik lain, peserta didik menggunakan bahasa santun saat bertanya, 
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menyampaikan pendapat, menyanggah, memberi saran, ataupun mengkritik. 

Perubahan sikap sosial peserta didik dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 34 Perubahan Sikap Sosial Peserta Didik Selama Pembelajaran Siklus 

I dan Siklus II 

No. 
Aspek Pengamatan 

Perubahan Sikap Sosial 

Rata-rata Skor 
Peningkatan 

(%) 
Siklus I Siklus II 

F (%) F (%) 
1. Melakukan kegiatan tanpa ragu-

ragu ketika mengerjakan tugas 
atau melakukan presentasi 

14 63,63 20 90,90 27,27 

2. Berani bertanya, berpendapat, 
dan menjawab pertanyaan 

13 59,09 18 81,81 22,72 

3. Mengakui jika mengalami 
kesulitan dalam pembelajaran 

15 68,18 19 86,36 18,18 

4. Aktif dalam diskusi kelompok 13 59,09 17 77,27 18,18 
5. Mengerjakan tugas sesuai 

kesepakatan 
17 77,27 18 81,81 4,54 

6. Menghormati guru dan peserta 
didik lain 

21 95,45 22 100 4,55 

7. Menggunakan bahasa yang 
santun saat bertanya, 
menyampaikan pendapat, 
menyanggah, memberi saran 
atau mengkritik teman 

18 81,81 22 100 18,19 

8. Tidak berkata-kata kotor, kasar, 
dan takabur 

22 100 22 100 0 

 Berdasarkan tabel 34 diketahui sebagian peserta didik menunjukkan 

perubahan dan peningkatan sikap religi dalam pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng siklus 1 

tercatat 14 peserta didik atau 63,63% peserta didik tanpa ragu-ragu mengerjakan 

tugas dan melakukan presentasi mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 

27,27% menjadi 20 peserta didik atau 90,90%. Peningkatan dari kategori cukup 

menjadi kategori sangan baik. Pada siklus I tercatat 13 peserta didik atau 59,09% 

peserta didik berani bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan  mengalami 
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peningakatan pada siklus II sebesar 27,27% menjadi 18 peserta didik atau 

81,81%. Peningkatan dari kategori cukup menjadi kategori baik. Pada siklus I 

tercatat 15 peserta didik atau 68,18% peserta didik mengakui jika mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 

18,18% menjadi 19 peserta didik atau 86,36%. Peningkatan dari kategori cukup 

menjadi kategori baik. Pada siklus I tercatat 13 peserta didik atau 59,09% peserta 

didik aktif dalam diskusi kelompok dan mengalami peningkatan pada siklus II 

sebesar 18,18% menjadi 17 peserta didik atau 77,27%. Peningkatan dari kategori 

cukup menjadi kategori baik. Pada siklus I tercatat 17 peserta didik atau 77,27% 

peserta didik mengerjakan tugas sesuai kesepakatan dan mengalami peningkatan 

sebesar 4,54% menjadi 18 peserta didik atau 81,81%. Peningkatan dari kategori 

cukup menjadi kategori baik. Pada siklus I tercatat 21 peserta didik atau 95,45% 

peserta didik menghormati guru dan peserta didik lain mengalami peningkatan 

sebesar 4,55% menjadi 22 peserta didik atau 100%. Peningkatan dari kategori 

baik menjadi kategori sangat baik. Pada siklus I tercatat 18 peserta didik atau 

81,81% peserta didik menggunakan bahasa santun saat bertanya, menyampaikan 

pendapat, menyanggah, memberi saran, ataupun mengkritik teman mengalami 

peningkatan sebesar 18,19% menjadi 22 peserta didik atau 100%. Pada siklus I 

dan siklus II tercatat 22 peserta didik atau 100% peserta didik tidak berkata-kata 

kotor, kasar dan takabur saat pembelajaran, jadi tidak ada peningkatan pada aspek 

ini dan berkategori sangat baik. 

Hasil jurnal peserta didik siklus I menunjukkan bahwa sebagian peserta 

didik mau mengakui kesulitan yang dialami selama pembelajaran. Pada siklus II 
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mengalami perubahan yang positif. Peserta didik yang mengalami kesulitan 

menuliskan kesulitan-kesulitan yang dialami dengan lebih rinci, dan bagi peserta 

didik yang tidak mengalami kesulitan juga menuliskan jawaban bahwa peserta 

didik sudah tidak mengalami kesulitan dengan disertai alasan. 

Hasil jurnal guru siklus I menjelaskan bahwa sebagian besar peserta 

didik tidak melaksanakan tugas dengan baik, peserta didik juga tidak berdiskusi 

dengan kondusif. Pada siklus II mengalami perubahan yang positif. Peserta didik 

lebih antusias dan bersemangat dalam mengerjakan tugas. Sebagian besar peserta 

didik juga berdiskusi dengan aktif dan kondusif. 

Dari hasil dokumentasi foto siklus I dan siklus II juga dapat diketahui 

ketercapaian indikator sikap sosial peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

dokumentasi foto berikut. 

 

Gambar 22 Perubahan Sikap Peserta Didik Dalam Kesemangatan 

Mengerjakan Tugas 

Dari hasil gambar 22 terlihat bahwa pada siklus I ada peserta didik yang 

ragu-ragu dan tidak bersemangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dan 

pada siklus II mengalami perubahan. Peserta didik mampu menunjukkan sikap 
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yang menjadi indikator ketercapaian sikap sosial yaitu peserta didik tanpa ragu-

ragu dan bersemangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

 

4.2.5 Perubahan Perilaku Peserta Didik Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Menyusun Teks Cerita Pendek menggunakan Model Discovery 

Learning dan Media Dongeng 

Peningakatan keterampilan menyusun teks cerita pendek disertai pula 

perubahan perilaku peserta didik ke arah positif. Hal ini terbukti karena adanya 

perubahan dan peningkatan kualitas proses serta perubahan sikap religi serta sikap 

sosial peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng. 

Dari peningkatan kualitas proses terlihat adanya perubahan perilaku 

peserta didik ke arah positif yaitu meningkatnya minat peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran, keaktifan peserta didik selama diskusi, intensitas dan 

keseriusan peserta didik selama menyusun teks cerita pendek, kondisi kondusif  

yang diciptakan peserta didik saat memaparkan hasil menyusun teks cerita pendek 

di depan kelas, dan kesadaran peserta didik yang meningkatkan sikap dan suasana 

yang reflektif. 

Dari perubahan dan peningkatan sikap religi menunjukkan perubahan 

perilaku peserta didik ke arah positif yaitu peserta didik menjadi terbiasa 

menjawab salam dan sapa dari guru, peserta didik menjadi terbiasa mengucapkan 

salam pada saat awal dan akhir presentasi. 
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Perubahan perilaku peserta didik ke arah positif juga terlihat dari 

perubahan dan peningkatan sikap sosial peserta didik. Perubahan tersebut antara 

lain, peserta didik tidak ragu-ragu dan percaya diri dalam mengerjakan tugas atau 

presentasi, peserta didik berani mengajukan pertanyaan, berpendapat, dan 

menjawab pertanyaan dengan percaya diri dan santun, peserta didik mengakui dan 

menuliskan dengan jelas kesulitan yang mereka alami saat mengikuti 

pembelajaran, peserta didik menjadi lebih aktif dalam diskusi, peserta didik 

terbiasa mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan, menghormati guru dan 

peserta didik lain, terbiasa menggunakan bahasa yang santun saat bertanya, 

menyampaikan pendapat, menyanggah, memberi saran, ataupun mengkritik, dan 

terbiasa tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. 

Dari semua perubahan dan peningkatan seluruh aspek proses 

pembelajaran, sikap religi, dan sikap sosial menunjukkan bahwa dari siklus I ke 

siklus II terjadi perubahan perilaku peserta didik ke arah yang positif. 

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan peneliti, Dewi (2011) 

dengan judul penelitian Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Melalui 

Media Berita dengan Metode Latian Terbimbing pada Siswa Kelas X 3 SMA N 1 

Rembang. Juga menunjukkan perilaku menjadi lebih positif. Berikutnya penelitian 

yang dilakukan oleh Rosiyadi (2013) dengan judul Peningkatan Kemampuan 

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

Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara menunjukkan adanya perubahan perilaku ke 

arah positif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Rosiyadi tidak 

meneliti secara spesifik sikap peserta didik dalam penelitiannya. Hal tersebut yang 
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menjadi perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini mengamati dan 

meningkatkan sikap peserta didik secara spesifik seperti sikap religi maupun sikap 

sosial peserta didik yang berhasil ditingkatkan dari siklus I ke siklus II. Dengan 

demikian, penelitian ini berkedudukan sebagai pelengkap penelitian-penelitian 

sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian keterampilan menyusun 

teks cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng 

pada peserta didik kelas VII Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungpati dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1) Kualitas proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng pada peserta didik kelas VII 

Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungpati sudah baik sesuai dengan pelaksanaan 

pembelajaran. Ada peningkatan kualitas pembelajaran dari siklus I ke siklus II. 

Kualitas proses pembelajaran menyusun teks cerita pendek menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng dapat dilihat dari lima aspek 

yaitu, (1) intensinya proses internalisasi penumbuhan minat-minat peserta didik 

menyusun teks cerita pendek, (2) intensifnya proses diskusi yang kondusif 

untuk menentukan tema dongeng, (3) intensifnya proses peserta didik 

menyusun teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks cerita 

pendek, (4) kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil 

menyusun teks cerita pendek di depan kelas, (5) reflektif atau tidaknya saat 

refleksi di bagian akhir pembelajaran. 
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2) Keterampilan peserta didik kelas VII Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungpati 

dalam menyusun teks cerita pendek mengalami peningkatan setelah mengikuti  

pembelajaran menggunakan model discovery learning dan media dongeng. 

Peningkatan keterampilan menyusun teks cerita pendek terlihat dari hasil tes 

antara siklus I dan siklus II. Pada siklus I diperoleh hasil rata-rata kelas sebesar 

1,85 dalam kategori cukup, dengan indikator bahwa masih ada yang tidak 

mencapai KKM. Setelah dilakukan tindakan siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 37,4% atau 1,48 dan diperoleh rata-rata kelas sebesar 3,28 berkategori 

baik dengan indikator bahwa semua peserta didik mencapai nilai KKM. 

3) Sikap religi kelas VII Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungpati mengalami 

perubahan dan peningkatan setelah mengikuti pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning  dan media dongeng. 

Perubahan sikap religi peserta didik meliputi (1) berdoa sebelum melakukan 

pembelajaran, (2) menjawab salam dan sapa dari guru, (3) memberi salam pada 

saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut, (4) berdoa sesudah 

pembelajaran berakhir. 

4) Sikap sosial kelas VII Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungati mengalami 

perubahan dan peningkatan setelah mengikuti pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media dongeng. 

Perubahan sikap sosial peserta didik meliputi (1) melakukan kegiatan tanpa 

ragu-ragu ketika mengerjakan tugas atau melakukan presentasi, (2) berani 

mengajukan pertanyaan, berpendapat, ataupun menjawab pertanyaan, (3) 

mengakui jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran, (4) aktif dalam 
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diskusi kelompok, (5) mengerjakan tugas sesuai kesepakatan, (6) menghormati 

guru dan peserta didik lain, (7) menggunakan bahasa yang santun saat 

bertanya, menyampaikan pendapat, menyanggah, memberi saran atau 

mengkritik teman, (8) tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, saran yang diberikan 

peneliti sebagai berikut. 

1) Sebagai alternatif pembelajaran, Guru bahasa dan sastra Indonesia dapat 

menggunakan model discovery learning dan media dongeng karena dapat 

meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyusun teks  cerita pendek. 

Selain itu, pembelajaran tersebut dapat mengubah sikap peserta didik kearah 

yang lebih positif. 

2) Bagi praktisi pendidikan, perlu adanya penelitian lanjutan mengenai 

keterampilan menyusun teks cerita pendek menggunakan model, metode, 

teknik, ataupun media yang lain. Hasil penelitian tersebut dapat membantu 

guru bahasa dan sastra Indonesia di kelas sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 
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Lampiran 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SMPIT Bina Amal 

Kelas/Semester : VII Aisyah/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Tema : Cerita Pendek Indonesia 

Pertemuan ke :1-2 

Alokasi Waktu : 2 Pertemuan (4 x 35 menit ) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah 

Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana menyajikan informasi lisan dan tulis. 

2. Menghargai dan mengahayati perilaku jujur, displin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya.  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 
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1.3  Menghargai dan Mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai sarana 

menyajikan informasi lisan dan tulis. 

1.3.1 Berdoa secara khusyuk sebelum melakukan pembelajaran. 

1.3.2 Menjawab salam atau sapaan dari guru. 

2.5  Memiliki perilaku percaya diri, peduli dan santun dalam  merespon secara 

pribadi peristiwa jangka pendek 

2.5.1 Tidak mudah putus asa 

2.5.2 Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan 

2.5.3 Menghormati orang yang lebih tua (guru) 

2.5.4 Memiliki perilaku aktif dalam diskusi 

2.5.5 Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur 

2.5.6 Menerima kesepakatan 

2.5.7 Bersedia membantu teman  

2.5.8 Menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat dan 

saat mengkritik teman. 

3.2 Membedakan teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, 

dan cerita pendek baik melalui lisan maupun tulisan. 

3.2.1 Membedakan teks cerita pendek dengan teks tanggapan deskriptif, 

eksposisi dan eksplanasi 

3.2.2  Menentukan struktur teks, isi, dan kaidah bahasa teks cerita pendek. 

4.2 Menyusun teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, 

dan cerita pendek sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik 

secara lisan maupun tulisan. 

4.2.1 Merumuskan bagian-bagian teks sesuai dengan struktur teks cerita 

pendek 

4.2.2 Merangkai bagaian-bagian teks yang runtut, logis, sistematis dengan 

ejaan benar, pilihan kata tepat, kalimat efektif, dan paragraf yang padu 

C. Tujuan Pembelajaran 

1.  Setelah dibentuk 2-3 peserta didik tiap kelompok, peserta didik membaca 

dan mengamati teks dongeng yang diberikan. 
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2. Setelah dibentuk kelompok peserta didik berdiskusi mengenai perbedaan 

teks cerita pendek dengan teks lain. 

3. Setelah mengamati teks dongeng yang diberikan peserta didik mendapat 

tugas untuk mengidentifikasi struktur teks dongeng, isi, kaidah bahasa dan 

tema teks dongeng. 

4. Setelah mengidentifikasi struktur teks, isi, kaidah bahasa dan tema teks 

dongeng, peserta didik diberi tugas untuk menentukan struktur teks 

dongeng, isi, kaidah bahasa, dan tema teks dongeng 

5. Setelah menentukan struktur teks, isi, kaidah bahasa, dan tema teks 

dongeng, peserta didik mendapat tugas untuk menyusun teks cerita pendek 

secara tertulis sesuai dengan tema yang telah ditentukan, cerita yang 

disampaikan harus relevan dengan kehidupan saat ini, dan  memperhatikan 

struktur teks cerita pendek. 

6. Setelah menyusun teks cerita pendek secara tertulis diharapkan peserta 

didik dapat menyimpulkan struktur teks cerita pendek, isi, dan kaidah teks 

cerita pendek. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian teks cerita pendek 

2. Struktur teks cerita pendek 

3. Isi teks cerita pendek 

4.    Kaidah teks cerita pendek  

5. Langkah-langkah menyusun teks cerpen 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Pendekatan Ilmiah (Scientific) 

2. Model  : Model Discovery Learning 

3. Metode penugasan : tanya jawab, diskusi, inkuiri. 

F. Kegiatan Pembelajaran 

No Langkah Pembelajaran Metode 
Alokasi 
waktu 

Pertemuan 1 
1. Kegiatan Awal 

1. Peserta didik menjawab sapaan guru, 
 

Tanya 
7 menit 
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berdoa dan mengkondisikan diri siap 
belajar 

2. Guru dan peserta didik bertanya jawab 
berkaiatan dengan cerita pendek. 

3. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan memberikan 
penjelasan tentang manfaat menguasai 
materi pembelajaran. 

4. Guru menyampaikan pokok-pokok atau 
cakupan materi pembelajaran. 

jawab 
 

Ceramah 

2. Kegiatan Inti 
Tahap Stimulus 
(mengamati) 
1. Peserta didik membentuk kelompok 

yang terdiri atas tiga sampai empat 
peserta didik 

2. Setiap kelompok membaca dan 
mengamati teks dongeng berjudul 
“Bawang Merah dan Bwang Putih”. 

Tahap Mengidentifikasi masalah 
(menanya) 
3. Peserta didik berdiskusi mengenai 

perbedaan teks cerita pendek dengan 
jenis teks lain. 

4.  Setiap kelompok diinstruksikan untuk 
mengidentifikasi struktur teks, isi, dan 
kaidah bahasa pada dongeng yang 
berjudul “Bawang Merah dan Bawang 
Putih” 

5.  Peserta didik bertanya jawab mengenai 
langkah-langkah menyusun teks cerita 
pendek. 

Tahap Pengumpulan Data 
(menalar) 
6. Setiap kelompok menetukan tema teks 

dongeng berjudul “Bawang Merah dan 
Bawang Putih” 

Tahap Pengolahan Data 
(mencoba) 
7. Setiap kelompok menyusun teks cerita 

pendek sesuai tema teks dongeng 
menggunakan bahasa sendiri dan  
relevan dengan kehidupan saat ini. 

Tahap Verifikasi 
8.  Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan struktur teks dongeng 

 
 

 
 

 
 

Pemodelan 
 
 
 
 

Inkuiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemodelan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

50 menit 
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“Bawang Merah dan Bawang Putih” 
Tahap Generalisasi 
(Mengkomunikasikan) 

9. Peserta didik menyimpulkan kembali 
struktur teks dongeng “Bawang Merah 
dan Bawang Putih” 

10. Setiap kelompok yang telah selesai 
menyusun teks cerita pendek, secara 
diminta untuk membacakan hasil 
pekerjaannya di depan kelas  

11. Kelompok yang lain bersama guru 
menyimak dengan baik dan  
memberikan masukan terhadap hasil 
teks cerita pendek yang telah dibacakan 

 
 
 
 
 

Presentasi 
 

3. Penutup 
1. Peserta didik dan guru menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah 
dipelajari. 

2. Peserta didik mengerjakan evaluasi. 
3. Peserta didik merefleksi penguasaan 

materi yang telah dipelajari dengan 
membuat catatan penguasaan materi. 

4. Peserta didik menyepakati tugas yang 
harus dilakukan berkaitan dengan 
menyusun teks cerpen secara tertulis. 

 
Tanya 
jawab 

 
 
 
 

Refleksi 
 
 

13 menit 

Pertemuan 2 
1. Kegiatan Awal 

1. Peserta didik menjawab sapaan guru, 
berdoa dan mengkondisikan diri siap 
belajar 

2. Guru dan peserta didik bertanya jawab 
berkaiatan dengan cerita pendek. 

3. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan memberikan 
penjelasan tentang manfaat menguasai 
materi pembelajaran. 

4. Guru menyampaikan pokok-pokok atau 
cakupan materi pembelajaran. 

 
Tanya 
jawab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 menit 

2. Kegiatan Inti 
Tahap Stimulus 
(Mengamati) 
1. Peserta didik diinstruksikan untuk 

mengamati hasil teks cerita pendek 
yang telah mereka susun secara 
kelompok pada pertemuan sebelumnya. 

Tahap Mengidentifikasi Masalah 

 
 
 

Inkuiri 
 
 
 
 

50 menit 
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(Menanya) 
2. Peserta didik bertanya jawab mengenai 

kesulitan dan kekurangan peserta didik 
dalam menyusun teks cerita pendek 
secara kelompok pada pertemuan 
sebelumnya. 

Tahap Pengumpulan Data 
(Menalar) 
3. Peserta didik diberikan teks dongeng 

“Malin Kundang”. 
4. Peserta didik secara individu 

diinstruksikan untuk menentukan tema 
teks dongeng. 

Tahap Pengolahan Data 
(Mencoba) 
5. Peserta didik diinstruksikan untuk 

menyusun teks cerita pendek 
berdasarkan tema teks dongeng yang 
diberikan menggunakan bahasa sendiri 
dan relevan dengan kehidupan saat ini. 

Tahap Verifikasi 
6. Peserta didik dan guru menyimpulkan 

struktur teks cerita pendek. 
Tahap Generalisasi 
(Mengkomunikasikan) 
7. Peserta didik secara individu 

menyimpulkan kembali struktur teks 
dongeng. 

8. Peserta didik mempresentasikan hasil 
teks cerita pendek yang telah mereka 
susun dengan memperhatikan struktur 
teks cerita pendek. 

9. Peserta didik yang lain bersama guru 
menyimak dengan baik   dan 
memberikan masukan ataupun 
tambahan dari teks cerita pendek yang 
telah dipresentasikan. 

 
Ceramah 

 
 
 
 
 

Inkuiri, 
Pemodelan 

 
 
 
 
 
 
 

Pemodelan 
 
 
 
 
 

Ceramah 
 
 
 
 
 
 

Presentasi 

3. Penutup 
1. Peserta didik dan guru menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah 
dipelajari. 

2. Peserta didik mengerjakan evaluasi. 
3. Peserta didik merefleksi penguasaan 

materi yang telah dipelajari dengan 
membuat catatan penguasaan materi. 

4. Peserta didik menyepakati tugas yang 

 
 
 
 
 

Refleksi 

13 menit 
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harus dilakukan berkaitan dengan 
menyusun teks cerpen secara tertulis. 

 

G. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media : teks cerita pendek dan teks dongeng 

2. Alat : papan tulis, kertas, dan pulpen 

3. Sumber belajar 

Kemendikbud. 2013. Bahasa Indonesia: Wahana Pengetahuan Kelas 

VII. Jakarta: Kemendikbud.   

H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

1. Penilaian Proses 

 Sikap religius dan sosial  

 a. Teknik penilaian  : Pengamatan  

 b. Waktu penilaian  :Proses 

 c. Instrumen penilaian : Lembar pengamatan 

 

Tabel Kriteria Penilaian Sikap Religius Pembelajaran Menyusun Teks 
Cerita Pendek Secara Tertulis 

 

No. Aspek yang dinilai Kriteria Skor Skor 
Maksimal 

1. 
 

Sikap Religius 
a. Berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan pembelajaran 
b. Menjawab salam atau sapa 

guru 

 
a. Dua aspek 

terpenuhi 
b. Satu aspek 

terpenuhi 
c. Aspek tidak 

terpenuhi 

 
2 
 
1 
 
0 

2 

 Jumlah Skor 2 
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Tabel Kriteria Penilaian Sikap Sosial Pembelajaran Menyusun Teks Cerita 
Pendek Secara Tertulis 

 

No Aspek Penilaian Kriteria Skor 
Skor 

Maksimal 
1. Sikap Sosial 

a. Tidak mudah putus asa 
b. Berani berpendapat, bertanya, 

atau  menjawab pertanyaan 
c. Menghormati orang yang lebih 

tua (guru) 
d. Memiliki perilaku aktif dalam 

diskusi. 
e. Tidak berkata-kata kotor, kasar, 

dan takabur 
f. Menerima kesepakatan 
g. Bersedia membantu teman 
h. Menggunakan bahasa yang 

santun saat menyampaikan 
pendapat dan saat mengkritik 
teman 

 
a. Delapan 

aspek erpenuhi 
b. Tujuh aspek 

terpenuhi 
c. Enam aspek 

terpenuhi 
d. Lima aspek 

terpenuhi  
e. Empat aspek 

terpenuhi 
f. Tiga aspek 

terpenuhi 
g. Dua aspek 

terpenuhi 
h. Satu aspek 

terpenuhi 
i. Aspek tidak 

terpenuhi 

 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

8 

 

 Jumlah Skor 8 
 

Penghitungan nilai sikap religi dan sikap sosial siswa menggunakan rumus : 

���� ��������ℎ 

���� �������� 
 � 4 = ����� ��ℎ�� 

2. Penilaian Hasil 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Penilaian 

Instrumen 

1. Merumuskan bagian-
bagian teks cerpen. 

2. Merangkai bagian-
bagian teks yang 
runtut, logis, 
sistematis dengan 
ejaan benar, pilihan    
kata tepat, kalimat 
efektif, dan paragraf  
yang padu 

Tes uraian Tes  uji petik 
produk 

Tugas Individu 
Susunlah teks cerita 
pendek yang relevan 
dengan  kehidupan saat ini 
berdasarkan  tema teks 
dongeng yang sudah 
kalian baca dan perhatikan 
struktur teks cerita 
pendek! 
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Pedoman Penilaian Keterampilan Menyusun Teks Cerpen 

No. Aspek / Kriteria Indikator Bobot Skor 
1. Kesesuaian Isi 

dengan  tema 
dongeng  

Baik : isi sesuai dengan  tema dongeng;  
pengembangan struktur teks lengkap; isi 
relevan dengan kehidupan saat ini. 

3 5 

Cukup: isi sesuai dengan tema dongeng; 
pengembangan struktur teks terbatas; 
cukup relevan dengan kehidupan saat 
ini. 

3 

Kurang : isi tidak sesuai dengan tema 
dongeng; substansi kurang; tidak 
relevan dengan kehidupan saat ini. 

1 

2. Kelengkapan dan 
keruntutan 
struktur  

Baik : struktur teks lengkap; 
terorganisasi; gagasan diungkapkan 
dengan jelas; urutan logis  

3 5 

Cukup : struktur teks lengkap; kurang 
terorganisasi; gagasan diungkapkan 
dengan jelas; logis tetapi tidak lengkap  

3 

Kurang. Struktur teks tidak lengkap; 
tidak terorganisasi; gagasan tidak jelas; 
tidak logis  

1 

3. Ketepatan pilihan 
kata  

Baik; diksi yang dipilih tepat; bermakna 
tunggal; mudah dipahami 

1 5 

Cukup; diksi yang dipilih kurang tepat; 
bermakna tunggal; mudah dipahami 

3 

Kurang. Diksi yang dipilih tidak tepat; 
bermakna ambigu; tidak dapat dipahami   

1 

4. Kefektifan 
kalimat  

Baik. Kalimat efektif; terdapat sedikit 
kesalahan berbahasa  

2 5 

Cukup. Kalimat sederhana tetapi tidak 
efektif; terdapat kesalahan penggunaan 
bahasa  

3 

Kurang. Kalimat tidak efektif; terdapat 
banyak kesalahan penggunaan bahasa  

1 

5. Mekanik Baik : menguasai aturan penulisan; 
terdapat sedikit  kesalahan ejaan, tanda 
baca, penggunaan huruf kapital, dan 
penataan paragraf 

1 5 

Cukup: terdapat kesalahan ejaan, tanda 
baca, penggunaan huruf kapital, dan 
penataan paragraf, tetapi tidak 
mengubah makna 

3 
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Kurang. Terdapat banyak kesalahan 
ejaan tanda baca, penggunaan huruf 
kapital, dan penataan paragraf, dan 
mengubah makna. 

1 

Jumlah skor 50 
 

Penghitungan nilai keterampilan siswa menggunakan rumus : 

���� ��������ℎ 

���� �������� 
 � 4 = ����� ��ℎ�� 

Panduan penilaian hasil : 

Kategori penilaian sikap religi, sosial, dan keterampilan dalam pembelajaran 

menyusun teks cerpen.  

Predikat Nilai Kompetensi 
Keterampilan 

Kategori 

A 4 Sangat Baik 
A- 3.66 
B+ 3.33 Baik 
B 3 
B- 2,66 

Cukup C+ 2.33 
C 2 
C- 1,66 

Kurang D+ 1.33 
D- 1 
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 Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SMPIT Bina Amal  

Kelas/Semester : VII Aisyah/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Tema   : Cerita Pendek Indonesia 

Pertemuan ke  :1-2 

Alokasi Waktu : 2 Pertemuan (4 x 35 menit ) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah 

Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana menyajikan informasi lisan dan tulis. 

2. Menghargai dan mengahayati perilaku jujur, displin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya.  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

1.4  Menghargai dan Mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai sarana 

menyajikan informasi lisan dan tulis. 
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1.4.1 Berdoa secara khusyuk sebelum melakukan pembelajaran. 

1.4.2 Menjawab salam atau sapaan dari guru. 

2.5  Memiliki perilaku percaya diri, peduli dan santun dalam  merespon secara 

pribadi peristiwa jangka pendek 

2.5.1 Tidak mudah putus asa 

2.5.2 Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan 

2.5.3 Menghormati orang yang lebih tua (guru) 

2.5.4 Memiliki perilaku aktif dalam diskusi 

2.5.5 Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur 

2.5.6 Menerima kesepakatan 

2.5.7 Bersedia membantu teman  

2.5.8 Menggunakan bahasa yang santun saat menyampaikan pendapat dan 

saat mengkritik teman. 

3.2 Membedakan teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, 

dan cerita pendek baik melalui lisan maupun tulisan. 

3.2.1 Membedakan teks cerita pendek dengan teks tanggapan deskriptif, 

eksposisi dan eksplanasi 

3.2.2  Menentukan struktur teks, isi, dan kaidah bahasa teks cerita pendek. 

4.2 Menyusun teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, 

dan cerita pendek sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik 

secara lisan maupun tulisan. 

4.2.1 Merumuskan bagian-bagian teks sesuai dengan struktur teks cerita 

pendek 

4.2.2 Merangkai bagaian-bagian teks yang runtut, logis, sistematis dengan 

ejaan benar, pilihan kata tepat, kalimat efektif, dan paragraf yang padu 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah dibentuk 2-3 peserta didik tiap kelompok, peserta didik membaca 

dan mengamati teks dongeng yang diberikan. 

2. Setelah dibentuk kelompok peserta didik berdiskusi mengenai perbedaan 

teks cerita pendek dengan teks lain. 
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3. Setelah mengamati teks dongeng yang diberikan peserta didik mendapat 

tugas untuk mengidentifikasi struktur teks dongeng, isi, kaidah bahasa dan 

tema teks dongeng. 

4. Setelah mengidentifikasi struktur teks, isi, kaidah bahasa dan tema teks 

dongeng, peserta didik diberi tugas untuk menentukan struktur teks 

dongeng, isi, kaidah bahasa, dan tema teks dongeng 

5. Setelah menentukan struktur teks, isi, kaidah bahasa, dan tema teks 

dongeng, peserta didik mendapat tugas untuk menyusun teks cerita pendek 

secara tertulis sesuai dengan tema yang telah ditentukan, cerita yang 

disampaikan harus relevan dengan kehidupan saat ini, dan  memperhatikan 

struktur teks cerita pendek. 

6. Setelah menyusun teks cerita pendek secara tertulis diharapkan peserta 

didik dapat menyimpulkan struktur teks cerita pendek, isi, dan kaidah teks 

cerita pendek. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian teks cerita pendek 

2. Struktur teks cerita pendek 

3. Isi teks cerita pendek 

4.    Kaidah teks cerita pendek  

5. Perbedaan teks cerita pendek dengan teks jenis lain. 

6. Langkah-langkah menyusun teks cerpen 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Pendekatan Ilmiah (Scientific) 

2. Model  : Model Discovery Learning 

3. Metode penugasan : tanya jawab, diskusi, inkuiri. 

F. Kegiatan Pembelajaran 

No Langkah Pembelajaran Metode Alokasi 
Waktu 

Pertemuan 1 

1. Kegiatan Awal 
1. Peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa 

dan mengkondisikan diri siap belajar. 

 
 
 

10 menit 
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2. Guru dan peserta didik bertanya jawab 
mengenai cerita pendek. 

3. Guru mengevaluasi teks cerita pendek yang 
telah disusun oleh peserta didik. 

Tanya 
jawab 

 
Ceramah 

2. Kegiatan Inti 
Tahap Stimulus (mengamati) 
1. Peserta didik membentuk kelompok yang 

terdiri atas 2-3 peserta didik 
2. Setiap kelompok mengamati contoh teks cerita 

pendek yang sesuai dengan kriteria penilaian 
3. Setiap kelompok membaca contoh teks cerita 

pendek yang diberikan 
Tahap Mengidentifikasi Masalah (menanya) 
4. Peserta didik bertanya jawab dengan guru 

mengenai contoh teks cerita pendek. 
5. Peserta didik bertanya jawab dengan guru 

mengenai teks cerita pendek 
6. Peserta didik bertanya jawab dengan guru 

mengenai indikator penilaian. 
Tahap Pengumpulan Data (menalar) 
7.Setiap kelompok diberikan teks dongeng “Batu 

Menangis dan diminta membaca dongeng 
tersebut. 

8. Setiap kelompok diminta untuk menentukan 
tema dongeng “Batu Menangis” 

Tahap Pengolahan Data (mencoba) 
9.  Setiap kelompok diminta untuk menyusun teks 

cerita pendek sesuai dengan tema yang telah 
ditentukan. 

10. Setiap kelompok menyusun teks cerita pendek 
dengan memperhatikan struktur teks cerita 
pendek dan relevan dengan kehidupan saat ini. 

Tahap Verifikasi 
11.Peserta didik bersama guru menyimpulkan 

tema dongeng “Batu Menangis”. 
Tahap Generalisasi (Mengkomunikasikan) 
11.Setiap kelompok yang telah menyelesaikan 

teks cerita pendek, diminta untuk 
mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan 
kelas. 

12.Kelompok yang lain bersama guru menyimak 
dengan baik dan memberikan masukan 
terhadap hasil teks cerita pendek yang telah 
dibacakan. 

 
 
 
 
 

Inkuiri 
 
 
 
 

 
Tanya 
jawab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkuiri 
 
 

 
Penugasan 
 
 
 
 
 
 
Ceramah 

 
 
 

 
Presentasi 

50 menit 

3. Penutup 
1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan 

 
Ceramah 

10 menit 
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materi pembelajaran. 
2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 
3.Guru menutup pembelajaran dengan 

memberikan pesan agar peserta didik rajin 
belajar, dan mempersilakan peserta didik untuk 
berdoa. 

 

Pertemuan Kedua 

No Langkah Pembelajaran Metode Alokasi 
Waktu 

1. Pendahuluan 
1. Peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa 

dan mengkondisikan diri siap belajar. 
2. Guru dan peserta didik bertanya jawab 

mengenai cerita pendek. 
3. Guru mengevaluasi teks cerita pendek yang 

telah disusun oleh peserta didik. 

 
 

Tanya 
jawab 

Ceramah 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 
Tahap Stimulus (mengamati) 
1. Peserta didik diinstruksikan untuk mengamati 

dongeng “Roro Mendut” yang telah dibagikan 
oleh guru. 

2. Peserta didik diinstruksikan untuk membaca 
dongeng “Roro Mendut” 

Tahap Mengidentifikasi Masalah (menanya) 
3. Peserta didik dan guru bertanya jawab 

mengenai kesulitan dan kekurangan peserta 
didik dalam menyusun teks cerita pendek. 

 4. Peserta didik dan guru bertanya jawab 
mengenai perbedaan teks cerita pendek dengan 
teks jenis lain. 

Tahap Pengumpulan Data (menalar) 
5. Peserta didik dinstruksikan untuk menentukan 

tema dongeng “Roro Mendut” yang telah 
diberikan oleh guru. 

Tahap Pengolahan Data (mencoba) 
6.  Peserta didik diinstruksikan untuk menyusun 

teks cerita pendek berdasarkan tema dongeng 
yang telah ditentukan 

7. Peserta didik menyusun teks cerita pendek 
dengan kata-kata sendiri dan isi cerita relevan 
dengan kehidupan saat ini. 

Tahap Verifikasi 

 
 

Inkuiri 
 
 
 
 
 

Tanya 
jawab 

 
 
 
 

Inkuri 
 
 
Penugasan 
 
 
 
 
 
Ceramah 

 
 

50 menit 
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8. Peserta didik bersama guru menyimpulkan 
perbedaan teks cerita pendek dengan teks jenis 
lain. 

Tahap Generalisasi (mengkomunikasikan) 
9. Peserta didik yang telah menyelesaikan teks 

cerita pendek, diminta untuk 
mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan 
kelas. 

10.Peserta didik yang lain bersama guru 
menyimak dengan baik dan memberikan 
masukan terhadap hasil teks cerita pendek 
yang telah dibacakan. 

 
Presentasi 
 

3. Penutup 
1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan 

materi pembelajaran. 
2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 
3.Guru menutup pembelajaran dengan 

memberikan pesan agar peserta didik rajin 
belajar, dan mempersilakan peserta didik untuk 
berdoa. 

 
Ceramah 

10 menit 

 

G. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media : teks cerita pendek dan teks dongeng 

2. Alat : papan tulis, kertas, dan pulpen 

3. Sumber belajar 

Kemendikbud. 2013. Bahasa Indonesia: Wahana Pengetahuan Kelas 

VII. Jakarta: Kemdikbud.   

H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

1. Penilaian Proses 

 Sikap religius dan sosial  

 a. Teknik penilaian  : Pengamatan  

 b. Waktu penilaian  :Proses 

 c. Instrumen penilaian : Lembar pengamatan 
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Tabel Kriteria Penilaian Sikap Religius Pembelajaran Menyusun Teks 

Cerita Pendek Secara Tertulis 

No. Aspek yang dinilai Kriteria Skor Skor 

Maksimal 

1. 

 

Sikap Religius 

a. Berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan pembelajaran 

b. Menjawab salam atau sapa 

guru 

 

a. Dua aspek 

terpenuhi 

b. Satu aspek 

terpenuhi 

c. Aspek tidak 

terpenuhi 

 

2 

 

1 

 

0 

2 

 Jumlah Skor 2 

 

Tabel Kriteria Penilaian Sikap Sosial Pembelajaran Menyusun Teks Cerita 

Pendek Secara Tertulis 

No Aspek Penilaian Kriteria Skor 
Skor 

Maksimal 

1. Sikap Sosial 

a. Tidak mudah putus asa 

b. Berani berpendapat, bertanya, 

atau  menjawab pertanyaan 

c. Menghormati orang yang lebih 

tua (guru) 

d. Memiliki perilaku aktif dalam 

diskusi. 

e. Tidak berkata-kata kotor, kasar, 

dan takabur 

f. Menerima kesepakatan 

g. Bersedia membantu teman 

h. Menggunakan bahasa yang 

santun saat menyampaikan 

pendapat dan saat mengkritik 

teman 

 

a. Delapan 

aspek erpenuhi 

b. Tujuh aspek 

terpenuhi 

c. Enam aspek 

terpenuhi 

d. Lima aspek 

terpenuhi  

e. Empat aspek 

terpenuhi 

f. Tiga aspek 

terpenuhi 

g. Dua aspek 

terpenuhi 

h. Satu aspek 

terpenuhi 

i. Aspek tidak 

terpenuhi 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

8 

 

 Jumlah Skor 8 
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Penghitungan nilai sikap religi dan sikap sosial peserta didik 

menggunakan rumus : 

���� ��������ℎ 

���� �������� 
 � 4 = ����� ��ℎ�� 

2. Penilaian Hasil 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Penilaian 

Instrumen 

3. Merumuskan bagian-
bagian teks cerpen. 

4. Merangkai bagian-
bagian teks yang 
runtut, logis, 
sistematis dengan 
ejaan benar, pilihan    
kata tepat, kalimat 
efektif, dan paragraf  
yang padu 

Tes uraian Tes  uji petik 
produk 

Tugas Individu 
Susunlah teks cerita 
pendek yang relevan 
dengan  kehidupan saat ini 
berdasarkan  tema teks 
dongeng yang sudah 
kalian baca dan perhatikan 
struktur teks ceritapendek! 

 

Pedoman Penilaian Keterampilan Menyusun Teks Cerpen 

No. Aspek / Kriteria Indikator Bobot Skor 

6. Kesesuaian isi 
dengan tema 
dongeng  

Baik : isi sesuai dengan  tema dongeng; 
pengembangan struktur teks lengkap; isi 
relevan dengan kehidupan saat ini. 

3 5 

Cukup: isi sesuai dengan tema dongeng; 
pengembangan struktur teks terbatas; isi 
cukup relevan dengan kehidupan saat 
ini. 

3 

Kurang : isi tidak sesuai dengan tema 
dongeng; substansi kurang; tidak 
relevan dengan kehidupan saat ini. 

1 

7. Kelengkapan dan 
keruntutan 
struktur  

Baik : struktur teks lengkap; 
terorganisasi; gagasan diungkapkan 
dengan jelas; urutan logis  

3 5 

Cukup : struktur teks lengkap; kurang 
terorganisasi; gagasan diungkapkan 
dengan jelas; logis tetapi tidak lengkap  

3 

Kurang. Struktur teks tidak lengkap; 
tidak terorganisasi; gagasan tidak jelas; 
tidak logis  

1 
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8. Ketepatan pilihan 
kata  

Baik; diksi yang dipilih tepat; bermakna 
tunggal; mudah dipahami 

1 5 

Cukup; diksi yang dipilih kurang tepat; 
bermakna tunggal; mudah dipahami 

3 

Kurang. Diksi yang dipilih tidak tepat; 
bermakna ambigu; tidak dapat dipahami   

1 

9. Kefektifan 
kalimat  

Baik. Kalimat efektif; terdapat sedikit 
kesalahan berbahasa  

2 5 

Cukup. Kalimat sederhana tetapi tidak 
efektif; terdapat kesalahan penggunaan 
bahasa  

3 

Kurang. Kalimat tidak efektif; terdapat 
banyak kesalahan penggunaan bahasa  

1 

10. Mekanik Baik : menguasai aturan penulisan; 
terdapat sedikit  kesalahan ejaan, tanda 
baca, penggunaan huruf kapital, dan 
penataan paragraf 

1 5 

Cukup: terdapat kesalahan ejaan, tanda 
baca, penggunaan huruf kapital, dan 
penataan paragraf, tetapi tidak 
mengubah makna 

3 

Kurang. Terdapat banyak kesalahan 
ejaan tanda baca, penggunaan huruf 
kapital, dan penataan paragraf, dan 
mengubah makna. 

1 

Jumlah skor 50 

Penghitungan nilai keterampilan peserta didik menggunakan rumus : 

���� ��������ℎ 

���� �������� 
 � 4 = ����� ��ℎ�� 

Panduan penilaian hasil : 

Kategori penilaian sikap religi, sosial, dan keterampilan dalam pembelajaran 

menyusun teks cerpen.  

Predikat Nilai Kompetensi Keterampilan Kategori 

A 4 Sangat Baik 

A- 3.66 

B+ 3.33 Baik 

B 3 
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B- 2,66 

Cukup C+ 2.33 

C 2 

C- 1,66 

Kurang D+ 1.33 

D- 1 
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Lampiran 3 

MEDIA DONGENG  

SIKLUS I 

Bawang Merah Dan Bawang Putih 

Pada zaman dahulu, di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang 

bahagia. Keluarga itu mempunyai anak yang cantik bernama Bawang Putih. 

Kehidupan bahagia itu terganggu saat ibu Bawang Putih sakit keras dan pada 

akhirnya meninggal dunia. Bawang putih sangat berduka, demikianlah juga 

ayahnya. Sekarang Bawang Putih hanya tinggal berdua bersama ayahnya. 

 Di desa itu, hiduplah seorang janda yang mempunyai anak bernama 

Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah kerap 

berkunjung ke tempat tinggal Bawang Putih. Dia kerap membawakan makanan, 

menolong Bwang Putih membereskan tempat tinggal atau Cuma menemani 

Bawang Putih serta ayahnya mengobrol. Akhirnya, sang janda itu menikah 

dengan ayah Bawang Putih. Kehidupan Bawang Putih tidak sepi lagi. Dia 

mendapat ibu baru sekaligus saudara perempuan, yaitu Bawang Merah. Pada 

awalnya, sang ibu tiri dan saudara tiri itu amat baik pada Bawang Putih, tetapi 

lama-kelamaan karakter asli mereka mulai terlihat. Mereka sering memarahi 

Bawang Putih serta memberinya pekerjaan berat bila ayah mereka pergi 

berdagang. Sudah pasti sang ayah tidak mengetahuinya karena Bawang Putih 

tidak pernah mengadukan tingkah ibu dan saudara tirinya itu. 

 Suatu hari, ayah Bawang Putih sakit keras dan kemudian meninggal dunia. 

Tinggallah Bawang Putih bersama ibu dan saudara tirinya. Hari demi hari Bawang 

Putih disiksa oleh Bawang Merah dan ibunya. Namun, Bawang Putih menerima 

kehidupan itu dengan tabah. Suatu hari Bawang Putih mencuci baju Ibu dan 

saudaranya di sungai. Ada satu baju yang terhanyut, Bawang Putih pun mengejar 

baju itu. Sampailah dia di sebuah rumah yang dihuni seorang nenek yang berada 

di tepi sungai. Nenek itu menyimpan baju Bawang Putih yang hanyut. Dia mau 

menyerahkan baju itu jika Bawang Putih mau membantunya membersihkan 

rumah. Bawang Putih pun segera membantu nenek membersihkan rumah. Nenek 
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itu terkesan dengan ketekunan Bawang Putih melakukan tugasnya membersihkan 

rumah. Setelah selesai, Bawang Putih berpamit pada nenek. Baju itu pun 

diserahkan nenek kepada Bawang Putih. Nenek itu juga memberi bungkusan 

hadiah untuk Bawang Putih karena telah bekerja membersihkan rumah nenek. 

Bungkusan itu tidak boleh dibuka jika belum sampai rumah. Dengan bergegas, 

Bawang Putih kembali ke rumah. Sesampai di rumah dia ceritakan 

pengalamannya dan dibukanya bungkusan yang diberikan nenek. Ternyata di 

dalam bungkusan itu terdapat emas yang berkilauan banyak sekali. Bawang 

Merah merasa iri akan keberuntungan Bawang Putih. 

 Keesokan harinya, karena rasa iri hati yang sangat, Bawang Merah 

melakukan hal yang sama dengan peristiwa yang dialami Bawang Putih. Dia 

menghanyutkan bajunya di sungai dan mengikutinya sampai ia berada di depan 

rumah nenek. Bawang Merah bertanya apakah nenek melihat baju hanyut di 

sungai. Nenek pun menjawab bahwa baju itu dia smpan. Baju itu akan diberikan 

kepada Bawang Merah asal Bawang Merah mau membantu membersihkan rumah. 

Bawang Merah menolak membersihkan rumah dan tetap meminta baju itu. Sang 

nenek memberikan baju dan sebuah bungukusan yang bentuknya sama dengan 

bungkusan yang diberikan kepada Bawang Putih. Dengan berlari riang Bawang 

Merah kembali ke rumah dan  ingin segera membuka bungkusan dari sang nenek. 

Setelah sampai di rumah, Bawang Merah berteriak memanggil ibunya. Ibu dan 

anak itu segera membuka bungkusan. Namun, di dalam bungkusan itu bukan 

emas yang berkilau, tetapi ular yang mengejar ibu tiri dan Bawang Merah yang 

berlari pergi dari rumah Bawang Putih, pergi dari desa tempat Bawang Putih 

tinggal. 
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Malin Kundang 

Pada suatu waktu, hiduplah sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai 

wilayah Sumatra. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu dan seorang anak laki-

laki yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keuangan keluarga 

memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang 

dengan mengarungi lautan yang luas. 

Maka tinggallah si Malin dan ibunya di gubug mereka. Seminggu, dua 

minggu, sebulan, dua bulan bahkan sudah 1 tahun lebih lamanya, ayah Malin 

tidak juga kembali ke kampung halamannya. Sehingga ibunya harus 

menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak 

yang cerdas tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya 

dengan sapu. Suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu 

dan lengan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas 

dilengannya dan tidak bisa hilang.  

Setelah beranjak dewasa, Malin Kundang merasa kasihan dengan ibunya 

yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya. Ia berpikir untuk 

mencari nafkah di negeri seberang dengan harapan nantinya ketika kembali ke 

kampung halaman, ia sudah menjadi seorang yang kaya raya. Malin tertarik 

dengan ajakan seorang nakhoda kapal dagang yang dulunya miskin sekarang 

sudah menjadi seorang yang kaya raya.  

Malin kundang mengutarakan maksudnya kepada ibunya. Ibunya semula 

kurang setuju dengan maksud Malin Kundang, tetapi karena Malin terus 

mendesak, Ibu Malin Kundang akhirnya menyetujuinya walau dengan berat hati. 

Setelah mempersiapkan bekal dan perlengkapan secukupnya, Malin segera 

menuju ke dermaga dengan diantar oleh ibunya. "Anakku, jika engkau sudah 

berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan kau lupa dengan ibumu 

dan kampung halamannu ini, nak", ujar Ibu Malin Kundang sambil berlinang air 

mata.  

Kapal yang dinaiki Malin semakin lama semakin jauh dengan diiringi 

lambaian tangan Ibu Malin Kundang. Selama berada di kapal, Malin Kundang 
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banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah 

berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang 

di serang oleh bajak laut. Semua barang dagangan para pedagang yang berada di 

kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang 

berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang sangat 

beruntung dirinya tidak dibunuh oleh para bajak laut, karena ketika peristiwa itu 

terjadi, Malin segera bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu.  

Malin Kundang terkatung-katung ditengah laut, hingga akhirnya kapal yang 

ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin 

Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dari pantai. Sesampainya di desa 

tersebut, Malin Kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut setelah 

sebelumnya menceritakan kejadian yang menimpanya. Desa tempat Malin 

terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya 

dalam bekerja, Malin lama kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia 

memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 

orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis 

untuk menjadi istrinya.  

Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah 

sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur 

dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, ibu Malin Kundang 

setiap hari pergi ke dermaga, menantikan anaknya yang mungkin pulang ke 

kampung halamannya.  

Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran 

dengan kapal yang besar dan indah disertai anak buah kapal serta pengawalnya 

yang banyak. Ibu Malin Kundang yang setiap hari menunggui anaknya, melihat 

kapal yang sangat indah itu, masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada dua orang yang 

sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah 

anaknya Malin Kundang beserta istrinya.  

Malin Kundang pun turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Setelah 

cukup dekat, ibunya melihat belas luka dilengan kanan orang tersebut, semakin 

yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Malin Kundang. "Malin Kundang, 
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anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar?", katanya 

sambil memeluk Malin Kundang. Tapi apa yang terjadi kemudian? Malin 

Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh.  

"Wanita tak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku", kata Malin 

Kundang pada ibunya. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya, karena 

malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenakan baju compang-camping. 

"Wanita itu ibumu?", Tanya istri Malin Kundang. "Tidak, ia hanya seorang 

pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan harta ku", 

sahut Malin kepada istrinya. Mendengar pernyataan dan diperlakukan semena-

mena oleh anaknya, ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya 

menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin 

menengadahkan tangannya sambil berkata "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku 

sumpahi dia menjadi sebuah batu". Tidak berapa lama kemudian angin 

bergemuruh kencang dan badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin 

Kundang. Setelah itu tubuh Malin Kundang perlahan menjadi kaku dan lama-

kelamaan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. 

 

 



Lampiran 4 | 219 

 
 

Lampiran 4 

MEDIA DONGENG 

SIKLUS II 

Batu Menangis 

Di sebuah bukit yang jauh dari desa, didaerah Kalimantan hiduplah 

seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. 

Anak gadis janda itu sangat cantik jelita. Namun sayangnya, ia 

mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah 

membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya 

bersolek setiap hari. 

Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala 

permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus 

dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, setiap hari harus 

membanting tulang mencari sesuap nasi. 

Pada suatu hari anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk 

berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki 

yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai 

pakaian yang bagus dan bersolek agar orang dijalan yang melihatnya nanti akan 

mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan dibelakang sambil 

membawa keranjang dengan pakaian sangat dekil. Karena mereka hidup ditempat 

terpencil, tak seorangpung mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu 

adalah ibu dan anak. 

Katika mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. 

Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda 

desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat 

orang yang berjalan dibelakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu 

membuat orang bertanya-tanya. 

Diantara orang yang melihat itu, seorang pemuda mendekati dan 

bertanya kepada gadis itu, 

“Hai, gadis cantik. Apakah yang berjalan dibelakang itu ibumu?” 
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Namun, apa jawaban anak gadis itu? 

“Bukan,” katanya dengan angkuh. “Ia adalah pembantuku!” 

Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, 

mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu. 

“Hai, manis. Apakah yang berjalan dibelakangmu itu ibumu?” 

“Bukan, bukan,” jawab gadis itu bertemu dengan seseorang disepanjang jalan 

yang menanyakan perihal ibunya, selalu jawabannya itu. Ibunya diperlakukan 

sebagai pembantu atau budaknya. 

 Pada mulanya si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang 

kali didengarnya jawaban yang sama dan yang amat menyakitkan hati, akhirnya si 

ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu berdoa. 

“Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu 

teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya, Tuhan hukumlah anak 

durhaka ini! Hukumlah dia” 

 Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis itu 

berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah 

mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada 

ibunya. 

“Oh ibu... ibu ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu.. 

ibu ampunilah anakmu.”  Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon 

kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu 

akhirnya berubah menjadi batu.  
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MEDIA DONGENG 

SIKLUS II 

RORO MENDUT 

(Cerita rakyat Jawa Tengah) 

Alkisah di pantai utara kadipaten Pati, hiduplah seorang gadis yang sangat 

cantik jelita. Ia bernama Roro Mendut. Ia adalah putri seorang nelayan. 

Kecantikan Roro Mendut sangat tersohor, hingga beritanya sampai kepada 

Adipati Pragolo II, penguasa Kadipaten Pati. Adipati Pragolo penasaran dan ingin 

melihat Roro Mendut. Ternyata benar. Roro Mendut luar biasa cantiknya. Adipati 

Pragolo pun langsung terpesona. 

Adipati Pragolo melamar Roro Mendut untuk di jadikan selir. Namun Roro 

Mendut menolak. Adipati Pragolo tidak menyerah. Berulang kali ia melamar Roro 

Mendut. Roro Mendut tetap menolak dan mengatakan bahwa ia sudah punya 

kekasih, yaitu Pranacitra, pemuda desa yang tampan, anak seorang saudagar kaya 

raya. Adipati Pragolo marah. Maka ia pun menyuruh pengawalnya untuk 

menculik Roro Mendut. 

Suatu siang, saat Roro Mendut sedang menjemur ikan, tiba-tiba ia diseret 

paksa oleh dua orang pengawal kadipaten. Ia dinaikkan ke kuda dan di bawa ke 

kadipaten. Karena tetap tidak mau di jadikan selir, maka ia pun di pingit di dalam 

kadipaten. 

Saat itu Kadipaten Pati berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram yang 

dipimpin oleh Sultan Agung. Karena Kadipaten Pati tidak membayar upeti, maka 

Sultan Agung memerintah panglima perangnya, yaitu  Tumenggung Wiraguna, 

untuk menyerang kadipaten Pati. Kadipaten Pati yang tidak siap siaga menjadi 

kalang kabut dan akhirnya kalah. Tumenggung Wiraguna pun dibunuh oleh 

Adipati Pragolo dengan menggunakan senjata Baru Klinthing. Maka seluruh 

kekayaan beserta orang-orang di Kadipaten pati diboyong ke Mataram.  

Saat itulah Tumenggung Wiraguna melihat Roro Mendut. Ia terpesona dan 

langsung melamarnya untuk di jadikan selir. Roro Mendut menolak dan 

mengatakan bahwa ia sudah punya kekasih. Tumenggung Wiraguna marah. 
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Sebagai hukuman, ia mengharuskan Roro Mendut untuk membayar upeti. Roro 

Mendut mencari cara untuk memperoleh uang, guna membayar upeti. Maka iapun 

meminta ijin untuk berjualan rokok di pasar. Karena kecantikannya yang luar 

biasa, maka dagangannya pun laris manis. Bahkan putung hasil isapannya pun 

laris terjual dengan harga mahal. 

Suatu hari Roro Mendut bertemu Pranacitra yang selalu mencarinya. Mereka 

pun berencana untuk melarikan diri. Sesampainya di kerajaan, Roro mendut pun 

menceritakan ihwal pertemuannya dengan Pranacitra dan rencana mereka untuk 

melarikan diri dari kerajaan Mataram, kepada dua orang selir Tumenggung 

Wiraguna yang tidak setuju Tumenggung menambah selir lagi.  

Dibantu oleh dua orang selir tersebut, Roro Mendut berhasil melarikan diri 

bersama Pranacitra. Namun sayang, usaha mereka diketahui oleh pengawal 

kerajaan. Maka Roro Mendutpun dibawa pulang ke kerajaan. Sementara itu, tanpa 

sepengetahuan Roro Mendut, Pranacitra dibunuh, dengan harapan Roro Mendut 

mau menikah dengan Tumenggung Wiraguna. 

Tumenggung Wiraguna kembali mendesak Roro Mendut agar mau jadi 

selirnya.  

“Tidak. Saya sudah punya calon suami” Kata Roro Mendut. 

“Percuma kamu mengharapkan laki-laki itu. Dia sudah mati.” Kata Tumenggung 

Wiraguna. 

“Tidak mungkin. Saya baru saja bertemu dia.” Timpal Roro Mendut. 

“Kalau tidak percaya, ayo, kuantar ke makamnya.” Kata Tumenggung Wiraguna. 

Melihat makam itu, Roro Mendut menjerit histeris. 

“Sudahlah, tidak ada gunanya meratapi orang yang sudah mati.” Kata 

Tumenggung Wiraguna. 

Maka Roro Mendut ditarik paksa agar kembali ke kerajaan. Roro Mendut 

meronta-ronta. Dan saat tangannya terlepas dari genggaman Tumenggung 

Wiraguna, secepat kilat ia menyambar keris milik Tumenggung Wiraguna dan 

segera berlari ke makam Pranacitra. 

“Jangan Roro Mendut!” Tumenggung Wiraguna berusaha menyusul untuk 

menghentikan Roro Mendut.  
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Tetapi terlambat. Roro Mendut telah menancapkan keris itu ke tubuhnya, dan ia 

pun roboh di atas makam Pranacitra. 

Tumenggung Wiraguna sangat menyesal. Seandainya ia tidak memaksa Roro 

Mendut menjadi selirnya, tentu ia tak akan bunuh diri. Sebagai ungkapan 

penyesalannya, maka ia pun memakamkan Roro Mendut satu liang dengan 

Pranacitra. 
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Lampiran 5 

Lembar Evaluasi 

Siklus I 

Nama   : 

Kelas   : 

No Presensi : 

Tulislah sebuah teks cerpen  berdasarkan teks dongeng dengan langkah berikut! 

1. Bacalah  teks dongeng  yang  telah  diberikan  guru! 

2. Tentukanlah tema teks dongeng ! 

3. Gunakanlah tema tersebut sebagai acuan untuk menyusun teks cerpen 

yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan saat ini! 

4. Susunlah teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks cerpen! 

5. Kemudian gabungkan struktur teks cerpen tersebut menjadi teks cerpen 

yang utuh dan menarik! 

Orientasi   
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Komplikasi   

Resolusi   
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Lampiran 6 

Lembar Evaluasi 

Siklus II 

Nama   : 

Kelas   : 

No. Presensi : 

Tulislah sebuah teks cerpen  berdasarkan teks dongeng dengan langkah berikut! 

1. Bacalah  teks dongeng  yang  berjudul “Roro Mendut”! 

2. Tentukanlah tema teks dongeng! 

3. Gunakanlah tema tersebut sebagai acuan untuk menyusun teks cerita 

pendek yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan saat ini! 

4. Susunlah teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks cerpen! 
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Lampiran 7 

Pedoman Observasi Proses Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMPIT Bina Amal 

Kelas    : VII Aisyah 

Berilah tanda check list (√)  pada kolom lembar observasi berdasarkan keterangan 

berikut ini: 

1) Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat peserta didik untuk 

menyusun teks cerita pendek. 

2) Terjadinya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan tema dongeng. 

3) Intensifnya proses peserta didik menyusun teks cerita pendek dengan 

memperhatikan struktur teks cerita pendek. 

4) Kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun teks 

cerita pendek di depan kelas. 

5) Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga peserta didik menyadari 

kekurangan dan dapat mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 
R12      
R13      
R14      
R15      
R16      
R17      
R18      
R19      
R20      
R21      
R22      

 

Jumlah 
1 2 3 4 5 
     

Presentase (%)      
 

 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 
 R1      
R2      
R3      
R4      
R5      
R6      
R7      
R8      
R9      
R10      
R11      
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Lampiran 8 

Pedoman Observasi Sikap Religi Siklus I dan Siklus II 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Nama Sekolah  : SMPIT Bina Amal 
Kelas   : VII Aisyah 

 
Berilah tanda check list () pada kolom lembar observasi berdasarkan keterangan 
berikut ini. 
1. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 
2. Menjawab salam dan sapa dari guru 
3. Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut. 
4. Berdoa sesudah pembelajaran diakhiri. 

 

  

Jumlah 
1 2 3 4 
    

Presentase (%)     
 

 

 

 

 

No 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 
1. R1     
2. R2     
3. R3     
4. R4     
5. R5     
6. R6     
7. R7     
8. R8     
9. R9     
10. R10     
11. R11     

No 
R

es
p

on
d

en
 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 
12. R12     
13. R13     
14. R14     
15. R15     
16. R16     
17. R17     
18. R18     
19. R19     
20. R20     
21. R21     
22. R22     
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Lampiran 9 

Pedoman Observasi Sikap Sosial Siklus II 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Nama Sekolah  : SMPIT Bina Amal 
Kelas    : VII Aisyah 

 
Berilah tanda check list () pada kolom lembar observasi berdasarkan keterangan 
berikut ini. 
1. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu  
2. Berani bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan 
3. Mengakui jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran 
4. Aktif dalam diskusi kelompok 
5. Mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan. 
6. Menghormati guru dan peserta didik lain. 
7.Menggunakan bahasa yang santun saat bertanya, menyampaikan pendapat, 

menyanggah, memberi saran, ataupun mengkritik. 
8. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. 
 
 

No 

R
es

p
o

n
d

en
 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. R1         
2. R2         
3. R3         
4. R4         
5. R5         
6. R6         
7. R7         
8. R8         
9. R9         
10. R10         
11. R11         

No 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12. R12         
13. R13         
14. R14         
15. R15         
16. R16         
17. R17         
18. R18         
19. R19         
20. R20         
21. R21         
22. R22         

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Presentase 
(%) 
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Lampiran 10 

Pedoman Jurnal Guru Siklus I dan II 

Guru pengampu : 

Hari, tanggal   : 

1. Bagaimana minat peserta didik  terhadap pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek   

Jawab: 

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

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

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

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek menggunakan model discovery learning dan media 

dongeng? 

Jawab: 

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

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

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

3. Bagaimana suasana dan situasi belajar peserta didik ketika menyusun teks 

cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks cerita pendek? 

Jawab: 

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

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

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

4. Bagaimana proses diskusi peserta didik dalam pembelajaran menyusun 

teks cerita pendek? 

Jawab: 

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

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

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

5. Kesulitan apa saja yang dialami peserta didik selama pembelajaran? 

Jawab: 

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

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

........................................................................................................................ 
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Lampiran 11 

Pedoman Jurnal Peserta Didik 

Siklus I dan II 

Nama   : 

Kelas   : 

No. Presensi   : 

1. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menyusun teks 

cerita pendek? 

Jawab: 

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

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

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

2. Apa kesulitan yang kamu alami saat menyusun teks cerita pendek? 

Jawab: 

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

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

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

3. Bagaimana kesan kamu saat mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek? 

Jawab: 

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

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

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

4. Bagaimana pendapat kamu terhadap cara guru mengajarkan menyusun 

teks cerita pendek? 

Jawab: 

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

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

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

5. Apa saja saran yang ingin kamu sampaikan terhadap pembelajaran 

menyusun teks cerita pendek? 

Jawab: 

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

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

........................................................................................................................ 
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Lampiran 12 

Pedoman Wawancara Peserta Didik 

Siklus I dan II 

Nama Siswa  :      

Kelas   :  

No. Presensi   : 

1. Apakah kamu tertarik mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek? 

Mengapa? 

Jawab:  

 

2. Bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab:  

 

3. Bagaimana kesan  kamu saat menyusun teks cerita pendek? 

Jawab:  

 

4. Apa saja kesulitan yang kamu alami saat pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab:  

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran  menyusun 

teks cerita pendek?  

Jawab:  
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Lampiran 13 

Pedoman Dokumentasi Siklus I dan II 

 

Hal-hal yang didokumentasikan dalam dokumentasi foto ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Kegiatan apersepsi guru 

2.  Keantusiasan peserta didik saat mengikuti pembelajaran dengan bertanya 

atau menyampaikan gagasan  

3.  Keantusiasan  peserta didik menyusun  teks cerita pendek  menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng 

4. Proses  diskusi dengan teman  

5.  Suasana  di akhir pembelajaran (kegiatan refleksi) 

6. Perilaku  peserta didik yang mencerminkan sikap religi seperti berdoa 

sebelum atau sesudah kegiatan pembelajaran 

7. Sikap  percaya diri dan peduli  yang ditunjukkan peserta didik 

8. Sikap  santun  yang ditunjukkan peserta didik lewat sikap menghormati 

guru dan berbicara dengan bahasa yang sopan. 
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Lampiran 14 

DAFTAR NAMA RESPONDEN 
KELAS VII AISYAH SMPIT BINA AMAL 

 

NO. NAMA RESPONDEN 
JENIS 

KELAMIN 

1. Afina Ghaida Mazaya R1 P 

2. Alya Najmadhiya Indiarso R2 P 

3. Ana Nurul Aisyah R3 P 

4. Asya Atqiya R4 P 

5. Ayu Alicia R5 P 

6. Diah Permata Hadiningrum R6 P 

7. Fadelia Fahrunisa R7 P 

8. Habibah Vera Shantyawati R8 P 

9. Hafizha Hulwa R9 P 

10. Haninida Fayi’ Labibah Al Dzikri R10 P 

11. Hilmia Maulina Rahman R11 P 

12. Indah Eka Putri R12 P 

13. Khanaya Clarista Eka Azahra R13 P 

14. Kirani Adelnya Puspitasari R14 P 

15. Maranua Neshavel Nadhifa R15 P 

16. Masita Hapsari R16 P 

17. Mitha Kamilia Adi Wijaya R17 P 

18. Putri Salwa Adilah R18 P 

19. Sabila Aulia Maharani R19 P 

20. Sandi Tyas Ayuning Safitri R20 P 

21. Yasmin Rayhan Matahari R21 P 
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Lampiran 15 

Rekap Nilai Peserta Didik 
Siklus I 

 

No. 
Responden 

Aspek Penilaian 
Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 
R1 1 3 1 3 3 1,76 Cukup 
R2 3 3 1 3 1 2,08 Cukup 
R3 1 3 3 1 1 1,44 Kurang 
R4 3 3 3 3 3 2,4 Cukup 
R5 1 3 1 1 1 1,28 Kurang 
R6 3 5 3 3 3 2,88 Baik 
R7 3 5 3 3 3 2,88 Baik 
R8 1 1 3 3 3 1,44 Kurang 
R9 3 1 3 1 1 1,44 Kurang 
R10 1 3 3 3 3 1,92 Cukup 
R11 3 1 3 1 1 1,44 Kurang 
R12 1 3 3 1 1 1,44 Kurang 
R13 3 3 3 3 3 2,4 Cukup 
R14 1 1 3 3 1 1,28 Kurang 
R15 1 1 3 3 3 1,44 Kurang 
R16 3 3 3 1 1 1,92 Cukup 
R17 1 3 3 1 1 1,44 Kurang 
R18 3 3 1 1 1 1,76 Cukup 
R19 3 3 1 3 1 2,08 Cukup 
R20 1 1 3 3 1 1,28 Kurang 
R21 3 5 3 5 3 3,2 Baik 
R22 1 1 3 3 3 1,44 Kurang 

Jumlah 44 58 56 52 42 40,64  
Rata-rata 1,6 2,10 2,03 1,89 1,52 1,84 Cukup 
 

Keterangan: 

1. Kesesuaian isi dengan tema dongeng 

2. Kelengkapan dan keruntutan struktur 

3. Ketepatan pilihan kata 

4. Keefektifan kalimat 

5. Mekanik 
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Lampiran 16 

Rekap Nilai Sikap Religi dan Sikap Sosial 
 Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Responden 

Penilaian Sikap Religi Penilaian Sikap Sosial 

Jumlah 
Skor 

Nilai Kategori 
Jumlah 

Skor 
Nilai Kategori 

R1 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R2 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 

R3 3 3 Baik 5 2,5 Cukup 
R4 3 3 Baik 6 3 Baik 
R5 3 3 Baik 5 2,5 Cukup 
R6 4 4 Sangat Baik 8 4 Sangat Baik 
R7 4 4 Sangat Baik 8 4 Sangat Baik 
R8 3 3 Baik 6 3 Baik 
R9 3 3 Baik 5 2,5 Cukup 
R10 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R11 3 3 Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R12 3 3 Baik 6 3 Baik 
R13 3 3 Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R14 3 3 Baik 5 2,5 Cukup 
R15 3 3 Baik 4 2 Cukup 
R16 3 3 Baik 5 2,5 Cukup 
R17 3 3 Baik 6 3 Baik 
R18 3 3 Baik 5 2,5 Cukup 
R19 3 3 Baik 7 3,5 Baik 
R20 3 3 Baik 6 3 Baik 
R21 4 4 Sangat Baik 8 4 Sangat Baik 
R22 4 4 Sangat Baik 5 2,5 Cukup 
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Lampiran 17 

Rekap Nilai Peserta Didik  
Siklus II 

No. 
Responden 

Aspek Penelitian 
Nilai Kategori 

1 2 3 4 5 
R1 5 5 5 5 5 4 Sangat Baik 
R2 5 5 5 3 5 3,68 Sangat Baik 
R3 3 3 5 5 3 2,88 Baik 
R4 3 3 5 5 5 3,04 Baik 
R5 3 5 3 3 5 3,04 Baik 
R6 3 3 5 5 5 3,04 Baik 
R7 5 5 3 5 5 3,84 Sangat Baik 
R8 3 5 5 3 5 3,2 Baik 
R9 5 3 5 3 5 3,2 Baik 
R10 5 3 3 5 3 3,2 Baik 
R11 3 3 3 5 5 2,88 Baik 
R12 3 5 3 3 5 3,04 Baik 
R13 5 3 5 3 3 3,04 Baik 
R14 3 3 3 5 5 2,88 Baik 
R15 5 3 3 3 5 3,04 Baik 
R16 5 3 5 5 3 3,36 Sangat Baik 
R17 5 3 5 3 3 3,04 Baik 
R18 5 3 5 5 3 3,36 Sangat Baik 
R19 5 5 3 5 3 3,68 Sangat Baik 
R20 3 5 5 5 3 3,36 Sangat Baik 
R21 5 5 5 5 5 4 Sangat Baik 
R22 5 3 5 5 5 3,52 Sangat Baik 

Jumlah 92 84 94 94 94 72,32  
Rata-rata 3,34 3,05 3,41 3,41 3,41 3,28 Baik 

 

Keterangan: 

1. Kesesuaian isi dengan tema dongeng 

2. Kelengkapan dan keruntutan struktur 

3. Ketepatan pilihan kata 

4. Keefektifan kalimat 

5. Mekanik 
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Lampiran 18 

Rekap Nilai Sikap Religi dan Sikap Sosial 
Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Responden 

Penilaian Sikap Religi Penilaian Sikap Sosial 

Jumlah 
Skor 

Nilai Kategori 
Jumlah 

Skor 
Nilai Kategori 

R1 4 4 Sangat Baik 8 4 Sangat Baik 
R2 4 4 Sangat Baik 8 4 Sangat Baik 

R3 4 4 Sangat baik 6 3 Baik 
R4 4 4 Sangat Baik 6 3 Baik 
R5 3 3 Baik 6 3 Baik 
R6 4 4 Sangat Baik 8 4 Sangat Baik 
R7 4 4 Sangat Baik 8 4 Sangat Baik 
R8 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R9 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R10 4 4 Sangat Baik 8 4 Sangat Baik 
R11 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R12 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R13 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R14 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R15 3 3 Baik 6 3 Baik 
R16 4 4 Sangat Baik 8 4 Sangat Baik 
R17 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R18 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R19 4 4 Sangat Baik 8 4 Sangat Baik 
R20 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
R21 4 4 Sangat Baik 8 4 Sangat Baik 
R22 4 4 Sangat Baik 7 3,5 Sangat Baik 
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CONTOH HASIL EVALUASI PESERTA DIDIK SIKLUS I 

(Kategori Baik) 
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CONTOH EVALUASI PESERTA DIDIK SIKLUS I 

(Kategori Cukup) 
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CONTOH EVALUASI PESERTA DIDIK SIKLUS I 

(Kategori Kurang) 
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Lampiran 20  

CONTOH HASIL EVALUASI SIKLUS II 

(Kategori Baik) 
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CONTOH EVALUASI PESERTA DIDIK SIKLUS II 

(Kategori Cukup) 
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CONTOH EVALUASI PESERTA DIDIK SIKLUS II 

(Kategori Kurang) 
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Lampiran 21 

Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus I  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMPIT Bina Amal 

Kelas    : VII Aisyah 

Berilah tanda check list (√)  pada kolom lembar observasi berdasarkan keterangan 

berikut ini: 

6) Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat peserta didik untuk 

menyusun teks cerita pendek. 

7) Terjadinya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan tema dongeng. 

8) Intensifnya proses peserta didik menyusun teks cerita pendek dengan 

memperhatikan struktur teks cerita pendek. 

9) Kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun teks 

cerita pendek di depan kelas. 

10) Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga peserta didik menyadari 

kekurangan dan dapat mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 
R12  √ √  √ 
R13 √ √    
R14 √  √  √ 
R15    √  
R16  √    
R17 √  √ √ √ 
R18  √ √  √ 
R19 √ √ √ √  
R20 √    √ 
R21 √ √ √ √  
R22 √ √    

 

Jumlah 
1 2 3 4 5 
16 15 13 10 11 

Presentase (%) 72.72 68.18 59.09 59.09 50 
 

  

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 
 R1 √ √ √ √  
R2 √ √ √ √ √ 
R3 √ √    
R4  √    
R5     √ 
R6 √ √ √ √ √ 
R7 √ √ √ √ √ 
R8 √  √   
R9 √ √   √ 
R10 √ √ √ √ √ 
R11 √  √ √  
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Lampiran 22 

Hasil Observasi Sikap Religi Siklus I  
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Nama Sekolah  : SMPIT Bina Amal 
Kelas   : VII Aisyah 

 
Berilah tanda check list () pada kolom lembar observasi berdasarkan keterangan 
berikut ini. 
5. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 
6. Menjawab salam dan sapa dari guru 
7. Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut. 
8. Berdoa sesudah pembelajaran diakhiri. 

 

  

Jumlah 
1 2 3 4 
22 16 14 22 

Presentase (%) 100 72,72 63,63 100 
 

 

  

No 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 
1. R1     
2. R2     
3. R3     
4. R4     
5. R5     
6. R6     
7. R7     
8. R8     
9. R9     
10. R10     
11. R11     

No 
R

es
p

on
d

en
 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 
12. R12     
13. R13     
14. R14     
15. R15     
16. R16     
17. R17     
18. R18     
19. R19     
20. R20     
21. R21     
22. R22     
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Lampiran 23 

Hasil Observasi Sikap Sosial Siklus I  
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Nama Sekolah  : SMPIT Bina Amal 
Kelas    : VII Aisyah 

 
Berilah tanda check list () pada kolom lembar observasi berdasarkan keterangan 
berikut ini. 
1. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu  
2. Berani bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan 
3. Mengakui jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran 
4. Aktif dalam diskusi kelompok 
5. Mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan. 
6. Menghormati guru dan peserta didik lain. 
7. Menggunakan bahasa yang santun saat bertanya, menyampaikan pendapat, 

menyanggah, memberi saran, ataupun mengkritik. 
8. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. 

 
 

 

 

No 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12. R12         
13. R13         
14. R14         
15. R15         
16. R16         
17. R17         
18. R18         
19. R19         
20. R20         
21. R21         
22. R22         

No 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. R1         
2. R2         
3. R3         
4. R4         
5. R5         
6. R6         
7. R7         
8. R8         
9. R9         
10. R10         
11. R11         

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

14 13 15 13 17 21 18 22 

Presentase 

(%) 
63,63 59,09 68,18 59,09 77,27 95,45 81,81 100 
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Lampiran 24 

Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMPIT Bina Amal 

Kelas    : VII Aisyah 

Berilah tanda check list (√)  pada kolom lembar observasi berdasarkan keterangan 

berikut ini: 

1) Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat peserta didik untuk 

menyusun teks cerita pendek. 

2) Terjadinya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan tema dongeng. 

3) Intensifnya proses peserta didik menyusun teks cerita pendek dengan 

memperhatikan struktur teks cerita pendek. 

4) Kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan hasil menyusun teks 

cerita pendek di depan kelas. 

5) Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga peserta didik menyadari 

kekurangan dan dapat mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 
R12 √ √ √  √ 
R13 √ √ √ √ √ 
R14 √ √ √ √ √ 
R15 √  √  √ 
R16 √ √ √ √ √ 
R17 √ √ √ √  
R18 √ √  √ √ 
R19  √ √ √ √ 
R20 √ √ √ √ √ 
R21 √ √ √ √ √ 
R22 √  √ √ √ 

 

Jumlah 
1 2 3 4 5 
20 17 19 19 20 

Presentase (%) 90,90 77,27 86,36 86,36 90,90 
 

  

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 
 R1 √ √ √ √ √ 
R2 √ √  √ √ 
R3 √  √ √ √ 
R4 √ √ √ √  
R5 √  √  √ 
R6 √ √ √ √ √ 
R7 √ √ √ √ √ 
R8 √ √  √ √ 
R9 √  √ √ √ 
R10  √ √ √ √ 
R11 √ √ √ √ √ 
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Lampiran 25 

Hasil Observasi Sikap Religi Siklus II 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Nama Sekolah  : SMPIT Bina Amal 
Kelas   : VII Aisyah 

 
Berilah tanda check list () pada kolom lembar observasi berdasarkan keterangan 
berikut ini. 
1. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 
2. Menjawab salam dan sapa dari guru 
3. Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut. 
4. Berdoa sesudah pembelajaran diakhiri. 

 

 

Jumlah 
1 2 3 4 
22 22 20 22 

Presentase (%) 100 100 90,90 100 
 

 

 

  

No 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 
1. R1     
2. R2     
3. R3     
4. R4     
5. R5     
6. R6     
7. R7     
8. R8     
9. R9     
10. R10     
11. R11     

No 
R

es
p

on
d

en
 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 
12. R12     
13. R13     
14. R14     
15. R15     
16. R16     
17. R17     
18. R18     
19. R19     
20. R20     
21. R21     
22. R22     
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Lampiran 26 

Hasil Observasi Sikap Sosial Siklus II 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Nama Sekolah  : SMPIT Bina Amal 
Kelas    : VII Aisyah 

 
Berilah tanda check list () pada kolom lembar observasi berdasarkan keterangan 
berikut ini. 
1. Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu  
2. Berani bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan 
3. Mengakui jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran 
4. Aktif dalam diskusi kelompok 
5. Mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan. 
6. Menghormati guru dan peserta didik lain. 
7.Menggunakan bahasa yang santun saat bertanya, menyampaikan pendapat, 

menyanggah, memberi saran, ataupun mengkritik. 
8. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. 

                                
 

 

 

  

No 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12. R12         
13. R13         
14. R14         
15. R15         
16. R16         
17. R17         
18. R18         
19. R19         
20. R20         
21. R21         
22. R22         

No 

R
es

p
on

d
en

 

Aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. R1         
2. R2         
3. R3         
4. R4         
5. R5         
6. R6         
7. R7         
8. R8         
9. R9         
10. R10         
11. R11         

Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 
 20 18 19 17 18 22 22 22 

Presentase 
(%) 

90,90 81,81 86,36 77,27 81,81 100 100 100 
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Catatan dalam Jurnal Guru Siklus I 
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Lampiran 28 

Catatan dalam Jurnal Guru Siklus II 
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Lampiran 29 

Contoh Catatan dalam Jurnal Peserta Didik Siklus I 

(Kategori Baik) 
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Contoh Catatan dalam Jurnal Peserta Didik Siklus I 

(Kategori Cukup) 
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Contoh Catatan dalam Jurnal Peserta Didik Siklus I 

(Kategori Kurang) 
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Lampiran 30 

Contoh Catatan dalam Jurnal Peserta Didik Siklus II 

(Kategori Baik) 
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Contoh Catatan Jurnal Peserta Didik Siklus II 

(Kategori Cukup) 
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Contoh Catatan Jurnal Peserta Didik Siklus II 

(Kategori Kurang) 
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Lampiran 31 

 

Hasil Wawancara Siklus I 

 

Nama Siswa  : Yasmin Rayhan Matahari  (Kategori Baik) 

Kelas   : VII Aisyah 

No. Presensi   : 21 

 

1. Apakah kamu tertarik mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek? 

Mengapa? 

Jawab: Iya saya tertarik dengan pembelajaran hari ini karena saya suka 

membaca dongeng. Dan hari ini saya mendapatkan pengalaman baru yaitu 

menyusun teks cerpen berdesarkan dongeng yang dibaca. 

 

2. Bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab:  Tertarik dan antusia. 

 

3. Bagaimana kesan  kamu saat menyusun teks cerita pendek? 

Jawab: Menyenangkan karena mendapatkan ilmu baru. 

 

4. Apa saja kesulitan yang kamu alami saat pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab: Saat menyusun struktur cerpen, memilih kata-kata yang tepat. 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran  menyusun 

teks cerita pendek?  

Jawab: Bisa menyusun teks cerpen. 
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Hasil Wawancara Siklus I 

 

Nama Siswa  : Afina Ghaida Mazaya   (Kategori Cukup) 

Kelas   : VII Aisyah 

No. Presensi   : 1 

1. Apakah kamu tertarik mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek? 

Mengapa? 

Jawab: Ya, karena bisa mengenal cerpen dan bisa menyusun cerpen lebih baik. 

 

2. Bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab:  Senang, karena saya bisa membuat cerpen lebih baik. 

 

3. Bagaimana kesan  kamu saat menyusun teks cerita pendek? 

Jawab: Baik dan menyenangkan. 

 

4. Apa saja kesulitan yang kamu alami saat pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab: Cara menyusun teks cerpen dengan memperhatikan sturktur cerpen, 

memilih kata-kata yang akan digunakan, dan penggunaan tanda baca yang 

harus diperhatikan. 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran  menyusun 

teks cerita pendek?  

Jawab: Dapat menyusun cerpen. 
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Hasil Wawancara Siklus I 

 

Nama Siswa  : Sandi Tyas Ayuning S.  (Kategori Kurang) 

Kelas   : VII Aisyah 

No. Presensi   : 20 

1. Apakah kamu tertarik mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek? 

Mengapa? 

Jawab: Saya tertarik dengan pembelajaran menyusun cerpen tetapi menurut 

saya pelajaran ini sangat susah 

 

2. Bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab:  Menyenangkan, tetapi susah. 

 

3. Bagaimana kesan  kamu saat menyusun teks cerita pendek? 

Jawab: Senang. 

 

4. Apa saja kesulitan yang kamu alami saat pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab: Saat menyusun cerpen dengan memperhatikan struktur cerpen, pilihan 

kata yang harus tepat, dan harus memperhatikan penggunaan tanda baca. 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran  menyusun 

teks cerita pendek?  

Jawab: Dapat menyusun cerpen. 
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Lampiran 32 

Hasil Wawancara Siklus II 

 

Nama Siswa  : Yasmin Rayhan Matahari (Kategori Baik) 

Kelas   : VII Aisyah 

No. Presensi   : 21 

1. Apakah kamu tertarik mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek? 

Mengapa? 

Jawab: Sangat tertarik, karena dapat menyusun cerpen berdasarkan tema 

dongeng yang dibaca. 

 

2. Bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab:  Masih bingung, tapi menyenangkan. Dongengnya bagus. 

 

3. Bagaimana kesan  kamu saat menyusun teks cerita pendek? 

Jawab: Menyenangkan, karena saya dapat menyusun cerpen berdasarkan tema 

dongeng dengan bahasa sendiri dan dapat menentukan akhir cerita sendiri. 

 

4. Apa saja kesulitan yang kamu alami saat pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab: Tidak ada 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran  menyusun 

teks cerita pendek?  

Jawab: Bisa menyusun cerpen dengan baik dan kreatif. 
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Hasil Wawancara Siklus II 

 

Nama Siswa  : Afina Ghaida Mazaya  (Kategori Cukup) 

Kelas   : VII Aisyah 

No. Presensi   : 1 

1. Apakah kamu tertarik mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek? 

Mengapa? 

Jawab: Ya, karena saya suka membaca dan menulis cerpen. 

 

2. Bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab: Sangat senang. 

 

3. Bagaimana kesan  kamu saat menyusun teks cerita pendek? 

Jawab: Menyenangkan.  

 

4. Apa saja kesulitan yang kamu alami saat pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab: Mencari kata-kata yang bagus. 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran  menyusun 

teks cerita pendek?  

Jawab: Saya bisa mengarang. 
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Hasil Wawancara Siklus II 

 

Nama Siswa  : Sandi Tyas Ayuning S. (Kategori Kurang) 

Kelas   : VII Aisyah 

No. Presensi   : 20 

1. Apakah kamu tertarik mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita pendek? 

Mengapa? 

Jawab: Ya, saya lebih tertarik. Karena saya mulai bisa menyusun cerpen 

dengan baik. 

 

2. Bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab: Senang, tapi kadang-kadang masih bingung. 

 

3. Bagaimana kesan  kamu saat menyusun teks cerita pendek? 

Jawab: Seru. 

 

4. Apa saja kesulitan yang kamu alami saat pembelajaran menyusun teks cerita 

pendek?  

Jawab: Mencari kata-kata yang tepat. Dan terkadang lupa strukturnya. 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran  menyusun 

teks cerita pendek?  

Jawab: Lebih paham mengenai cerita pendek dan menjadi bisa menyusun teks 

cerita pendek dengan baik. 
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Lampiran 33 
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Lampiran 34 
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Lampiran 35 
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Lampiran 36 

Surat Keterangan Lulus UKDBI 
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Lampiran 37 
 

Lembar Selesai Bimbingan 

 

 


