
 

 

  

 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS CERPEN 

MELALUI METODE SUGESTI-IMAJINASI MEDIA LAGU 

SISWA KELAS X MA SALAFIYAH KARANG TENGAH 

KABUPATEN PEMALANG 
 

Skripsi  

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  

 

 

Oleh: 

Nama  : Amnah Falestina 

NIM  : 2101405635 

Prodi  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia  

 

 

 

 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

     2009   



 ii

SARI 

Felestina, Amnah. 2009. Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Melalui 
Metode  Sugesti-Imajinasi Media Lagu Siswa Kelas X MA Salafiyah 
Karang Tengah Kabupaten Pemalang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 
Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I Drs. Mukh Doyin, M.Si., Pembimbing II Dr. 
Agus Nuryatin, M.Hum. 

 
Kata kunci: keterampilan menulis cerpen, metode sugesti-imajinasi, media 
lagu 
 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, keterampilan menulis 
cerpen siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah masih rendah. Rendahnya 
kemampuan siswa dalam menulis cerpen disebabkan oleh dua faktor. Pertama, 
yaitu faktor siswa. Siswa kurang minat terhadap pembelajaran menulis cerpen. 
Kedua, yaitu faktor guru. Guru kurang kreatif dalam memilih dan menggunakan 
media pembelajaran. Meneropong keadaan yang demikian, peneliti merasa 
tertantang untuk mendapatkan jalan keluar permasalahan itu. Salah satu upaya 
untuk dapat peneliti lakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen 
siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang, yaitu 
dengan menggunakan metode sugesti-imajinasi media lagu. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji dua masalah, yaitu (1) 
seberapa besar  peningkatan keterampilan menulis cerpen melalui metode sugesti-
imajinasi media lagu siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah Kabupaten 
Pemalang, (2) bagaimana perubahan perilaku siswa kelas X-A MA Salafiyah 
Karang Tengah Kabupaten Pemalang setelah mengikuti pembelajaran menulis 
cerpen melalui metode sugesti – imajinasi media lagu. Tujuan dari penelitian ini 
adalah (1) mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis cerpen melalui 
metode sugesti-imajinasi media lagu siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang 
Tengah Kabupaten Pemalang, (2) mendesripsikan perubahan perilaku siswa kelas 
X-A MA Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang setelah mengikuti 
pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti – imajinasi media lagu. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua tahap, yaitu tahap siklus I dan tahap siklus II. Subjek penelitian ini 
adalah keterampilan menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. 
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu peningkatan keterampilan menulis 
cerpen dan metode sugesti-imajinasi media lagu. Pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa hasil tes 
keterampilan menulis cerpen. Dan untuk teknik nontes berupa data perilaku siswa 
dari hasil observasi, jurnal, angket check list, wawancara, dan dokumentasi foto. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Kedua 
teknik tersebut dianalisis dengan membandingkan hasil tes siklus I dan siklus II. 
 Berdasarkan analisis data penelitian, disimpulkan bahwa melalui metode 
sugesti-imajinasi media lagu, kemampuan menulis cerpen siswa kelas X-A MA 
Salafiyah Karang Tengah menunjukkan adanya peningkatan. Nilai rata-rata tes 
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menulis cerpen prasiklus sebesar 63,36 mengalami peningkatan sebesar 1,8 poin 
menjadi 65,16. Selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 
74,4. Setelah menggunakan metode sugesti-imajinasi media lagu juga terjadi 
perubahan perilaku siswa. Siswa yang sebelumnya kurang bersemangat terhadap 
pembelajaran menulis menjadi lebih bersemangat, setelah mengikuti pembelajaran 
menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. 
 Selanjutnya, dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada 
guru bahasa dan sastra Indonesia agar menggunakan metode sugesti-imajinasi 
media lagu pada pembelajaran menulis cerpen. Bagi peneliti lain dapat melakukan 
penelitian yang sama dengan metode pembelajaran yang berbeda.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia berorientasi pada 

hakikat pembelajaran bahasa dan sastra. Belajar bahasa adalah belajar 

berkomunikasi, sedangkan belajar sastra adalah belajar menghargai manusia dan 

nilai-nilai kemanusiannya. Sastra merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa 

Indonesia memiliki fungsi sebagai penghalus budi, peningkatan kepekaan, rasa 

kemanusiaan, kepedulian sosial, penumbuhan apresiasi budaya dan penyaluran 

gagasan, imajinasi dan ekspresi secara kreatif dan konstruktif, baik secara lisan 

maupun secara tertulis. Melalui sastra, siswa diajak untuk memahami, menikmati, 

dan menghayati karya sastra.  

Tujuan utama pembelajaran sastra adalah agar siswa memiliki kemampuan 

mengapresiasi karya sastra. Apresiasi sastra adalah menggauli karya sastra secara 

sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran 

kritis, dan kepekaan yang baik terhadap karya sastra. Perilaku kegiatan apresiasi 

dapat berupa kegiatan secara langsung dan kegiatan secara tidak langsung.  

Pada dasarnya pembelajaran sastra meliputi tiga jenis sastra, yaitu prosa, 

puisi, dan drama yang dilaksanakan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Jika dilihat dari sisi lain ada tiga kegiatan, yakni (1) 

berapresiasi sastra dalam berbagai jenis dan bentuk: mendengarkan karya sastra 

yang dilisankan atau dibacakan dan memahami pikiran, perasaan, dan imajinasi 
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yang terkandung di dalamnya dan membaca karya sastra tulis, (2) berekspresi 

sastra melalui kegiatan melisankan karya sastra, berupa menuturkan, 

membawakan, membacakan dan mementaskan karya sastra, dan (3) berkreasi 

sastra melalui kegiatan menulis karya sastra, yaitu mengekspresikan pikiran, 

perasaan, dan imajinasi dengan menggunakan bahasa tulis.      

Berbicara tentang aktivitas menulis, biasanya tidak banyak di antara kita 

yang menyukainya. Menurut Graves (1978) salah seorang tokoh peneliti belajar-

mengajar menulis, banyak faktor penyebabnya meliputi (1) seseorang enggan 

menulis karena tidak tahu untuk apa dia menulis, (2) seseorang enggan menulis 

karena merasa tidak berbakat menulis, (3) seseorang enggan menulis karena 

merasa tidak tahu bagaimana harus menulis. Selain menyampaikan faktor 

penyebab kurangnya minat dalam menulis, Graves (1978) juga menyampaikan 

manfaat menulis sebagai berikut: (1) menulis menyumbang kecerdasan, (2) 

menulis mengembangkan daya imajinasi, (3) menulis menumbuhkan keberanian, 

dan (4) menulis mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi.  

Apakah menulis itu butuh bakat? pertanyaan ini memang selalu menjadi 

pengganggu bagi seorang penulis pemula. Mereka enggan menuangkan 

karangannya yang sebatas awang-awang kedalam bentuk tulisan. 

Ada pendapat umum yang mengatakan bahwa menulis itu memerlukan bakat 

seperti seorang pelukis, penyanyi, pematung, dan seniman-seniman yang lain. 

Pendapat ini ada benarnya, tetapi tidak mutlak. Memang ada orang berbakat 

menulis, tetapi tidak berarti untuk menjadi penulis, seseorang harus mempunyai 

bakat menulis. Menulis adalah kiat dan keterampilan yang harus dipelajari. Orang 
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yang memang mempunyai bakat menulis dan mendapat kesempatan yang banyak 

untuk belajar menulis, tentu akan menjadi penulis yang baik. Orang yang tidak 

mempunyai bakat menulis tetapi mau belajar dan berlatih akan dapat juga 

mungkin menjadi seorang penulis yang baik. Berbakat menulis saja tanpa mau 

berusaha belajar tentu tidak menjamin seseorang akan menjadi seorang penulis 

yang baik. 

Seseorang baik yang berbakat atau yang tidak berbakat menulis, 

mempunyai kesempatan untuk menjadi penulis. Hanya satu bakat yang 

dibutuhkan dalam menulis, yaitu bakat kerja keras. Sebab, menjadi penulis berarti 

tidak jenuh untuk mencari dan terus menggali bahan yang bisa dijadikan cerita. 

Menjadi penulis berarti selalu memiliki keinginan untuk belajar. Dengan senang 

hati seorang penulis mau menyisihkan waktu untuk memperkaya pengetahuan, 

pengalaman, dan perasaan batinnya.  

Menulis adalah suatu kegiatan menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk 

tulisan. Menulis merupakan salah satu cara untuk melegakan perasaan, juga 

sebagai pengungkapan diri. Menulis membutuhkan ketekunan, kesabaran dan 

keahlian berkata-kata agar apa yang ditulisnya dapat dipahami orang lain. Menulis 

adalah sebuah eksotisme, membantu menahan derita, menanggulagi masalah, dan 

bahkan membuatnya menjadi indah.   

Menulis merupakan suatu proses kreatif yang banyak melibatkan cara 

berpikir divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat) siswa. Menulis tidak 

ubahnya dengan melukis, siswa memiliki banyak gagasan untuk dituangkan dalam 

tulisan. Menulis juga merupakan kebutuhan utama dalam proses transfer dan 
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pengembangan ilmu pengetahuan. Keterampilan menulis adalah kemampuan 

menggunakan bahasa secara tertulis untuk menyampaikan informasi suatu 

peristiwa sehingga timbul komunikasi. 

Di dalam dunia pendidikan penulis mempunyai arti yang sangat penting. 

Siswa yang sering menulis akan terampil dan terarah kemampuan berekspresinya 

sehingga secara tidak langsung akan mempertajam kemampuan berpikir. 

Dalam kurikulum 2006 (KTSP) terdapat dua kompetensi dasar yang harus 

dikuasai siswa. Salah satunya adalah menulis karangan berdasarkan pengalaman 

orang lain kedalam cerpen. Untuk mencapai kompetensi dasar di atas proses 

pembelajaran sastra bukan sekedar pengajaran mengenai teori dan sastra. Di 

samping memperoleh pengetahuan tentang teori-teorinya siswa pun dituntut untuk 

dapat mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan melalui sebuah 

karya sastra yang berupa cerpen. 

Keterampilan menulis cerpen bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan 

melalui uraian atau penjelasan semata-mata. Siswa tidak dapat memperoleh 

keterampilan menulis hanya dengan duduk, mendengarkan penjelasan guru, dan 

mencatat penjelasan guru. Keterampilan  menulis cerpen dapat ditingkatkan 

melalui kegiatan menulis cerpen secara terus menerus sehingga akan 

mempengaruhi hasil dan prestasi siswa dalam menulis cerpen. Hasil dan prestasi 

dapat meningkat apabila ada perubahan sikap dan tingkah laku siswa, baik pada 

aspek pengetahuan, keterampilan maupun psikomotorik. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan-permasalahan yang 

timbul berkaitan dengan rendahnya keterampilan menulis cerpen dapat 

diidentifikasi berikut ini. 

Siswa kelas X MA Salafiyah Karang Tengah pada umunya mengalami 

kesulitan dalam menulis. Kesulitan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat mengikuti guru mata pelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia mengajar menulis pada umumnya kesulitan mereka dalam 

mengembangkan gagasan mereka ke dalam tulisan. Hal ini disebabkan kurangnya 

minat siswa terhadap pembelajaran menulis dan merasa terbebani. 

Kemudian berdasarkan kenyataan di kelas X khususnya kelas X-A pada 

saat mereka diberi tugas untuk membuat cerpen berdasarkan pengalaman orang 

lain, suasana kelas X-A menjadi gaduh, mereka saling bertanya apa yang ditulis. 

Hampir 15 menit ditemukan pula siswa yang belum dapat menuangkan gagasan 

dalam bentuk tulisan. Kondisi seperti ini ternyata karena kurangnya bahan yang 

akan ditulis. Dalam hal ini adalah siswa tidak mempunyai pengalaman orang lain 

sehingga mereka kesulitan dalam mengembangkan gagasannya. Sedikit gambaran 

inilah yang diperoleh peneliti pada saat melakukan observasi kelas.  

Selain itu, siswa kurang mendapat motivasi dan dorongan untuk menulis.  

Kurangnya peranan guru mengakibatkan metode, teknik, dan media yang 

digunakan untuk pembelajaran menjadi kurang maksimal. Di samping itu, guru 

kurang kreatif dalam memilih metode. Metode penyampaian guru yang dirasa 

sangat membosankan bagi siswa, bahkan menjadikan siswa tidak bergairah 

dengan materi sastra. Kadang-kadang guru sangat mengejar disampaikannya 
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bahan yang sebanyak-banyaknya karena alokasi waktu untuk pembelajaran sastra 

memang sedikit. Alhasil guru sukar mengetahui pemahaman anak terhadap bahan-

bahan yang diberikan, juga penilaian yang menekankan pada hasil 

pembelajarannya saja guru tidak dapat mengetahui perubahan tingkah laku dan 

proses belajar siswa yang seharusnya dapat dipantau melalui penilaian proses. 

Sehingga metode yang digunakan seringkali tidak cocok. Selain itu, guru 

cenderung meninggalkan kelas saat siswa melakukan kegiatan tulis-menulis. 

Selain metode, media pun sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pembelajaran menulis. Kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah 

menulis karangan berdasarkan pengalaman orang lain kedalam cerpen. Apakah 

semua siswa mempunyai pengalaman orang lain? adalah pertanyaan yang harus 

dijadikan pekerjaan rumah bagi guru, dengan tujuan supaya guru dapat lebih 

kreatif untuk menggunakan media. Media yang sesuai untuk diterapkan untuk 

kompetensi dasar yang sudah berlaku memungkinkan akan terciptanya suatu 

keberhasilan dalam pembelajaran, sehingga permasalahan yang timbul sedikit 

demi sedikit dapat teratasi. 

Faktor lain adalah sarana-prasarana sekolah, yaitu media pembelajaran 

untuk kompetensi dasar menulis cerpen belum lengkap dan masih kurang, dan 

minimnya koleksi buku tentang menulis.   

Meneropong keadaan yang demikian, peneliti merasa tertantang untuk 

mendapatkan jalan keluar permasalah itu. Salah satu upaya untuk dapat peneliti 

lakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa kelas X-A MA 

Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang, yaitu memilih metode 
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pembelajaran untuk memecahkan masalah tersebut adalah metode sugesti-

imajinasi. 

Alasan peneliti menggunakan metode sugesti-imajinasi dalam 

pembelajaran menulis cerpen karena untuk mencapai hasil dan prestasi dalam 

menulis cerpen perlu adanya proses dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus. Dengan menggunakan metode sugesti-imajinasi dirasa cocok untuk 

pembelajaran menulis cerpen karena metode sugesti-imajinasi menawarkan 

pembelajaran yang menekankan proses dan hasil. Penggunaan metode sugesti-

imajinasi ini diarahkan menuju target yang hendak dicapai, yaitu sugesti untuk 

membangun imajinasi siswa sehingga siswa dapat mengembangkan imajinasinya 

secara leluasa. 

Untuk menuju target yang hendak dicapai, yaitu sugesti untuk membangun 

imajinasi siswa, peneliti menyajikan media yang dirasa cocok dalam penggunaan 

metode sugesti-imajinasi, yaitu penyajian media lagu. Penyajian media lagu dapat 

dijadikan sumbangan untuk memecahkan permasalahan yang menjadi latar 

belakang yang dihadapi siswa setiap melakukan kegiatan tulis-menulis Dengan 

lagu diharapkan dapat menjembatani siswa menciptakan suatu gambaran 

pengalaman orang lain yang terdapat pada isi lagu yang telah didengar sehingga 

siswa mampu menulis karangan berdasarkan pengalaman oang lain kedalam 

cerpen.  

Dengan media lagu juga dapat menata suasana hati siswa, mengubah 

keadaan mental siswa, dan mendukung lingkungan belajar. Lagu dapat membantu 

siswa bekerja lebih baik. Lagu dapat merangsang, meremajakan dan memperkuat 
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belajar, baik secara sadar maupun tidak sadar. Di samping itu, kebanyakan siswa 

memang suka mendengarkan lagu, sehingga tercipta suatu pembelajaran yang 

lebih menyenangkan dan menarik. Jika suasana kelas sudah menyenangkan, siswa 

akan lebih bergairah dalam belajar dan jauh dari rasa bosan. Media pembelajaran 

lagu dapat dieksploitasi untuk membantu peningkatan keterampilan menulis 

cerpen dengan metode sugesti-imajinasi, lagu dapat memberikan sugesti yang 

merangsang berkembangnya imajinasi siwa karena dalam metode tersebut 

menuntut siswa untuk selalu aktif membayangkan, atau mencipatakan gambaran 

dan kejadian berdasarkan tema lagu yang didengar dan guru juga mengetahui 

setiap perkembangan kemampuan siswa dalam menulis cerpen yang semuanya itu 

dapat diterapkan menggunakan metode sugesti-imajinasi media lagu. Selain itu, 

penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu diharapkan dapat memberikan 

pengalaman baru yang menyenangkan bagi siswa. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Pembelajarn menulis cerpen di MA Salafiyah Karang Tengah Kabupaten 

Pemalang belum menemukan hasil yang diharapkan dan masih banyak mengalami 

kendala. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka tampak jelas adanya 

beberapa masalah yang ada di kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah 

Kabupaten Pemalang terutama yang berkaitan dengan masalah pembelajaran 

menulis cerpen. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 

sebagai berikut. 
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Faktor siswa, yaitu (1) perilaku siswa pada saat mendapat pembelajaran 

menulis suasana kelas menjadi gaduh, mereka saling bertanya apa yang akan 

mereka tulis, (2) siswa tidak memiliki bahan untuk dijadikan dasar menulis 

cerpen, yaitu pengalaman orang lain sehingga mereka sulit menuangkan 

gagasannya, (3) siswa kurang minat untuk mengikuti pembelajaran menulis, dan 

(4) siswa kurang mendapat motivasi dan dorongan untuk menulis. 

Faktor guru, yaitu (1) guru kurang kreatif dalam memilih metode sehingga 

menciptakan siswa yang pasif dan kurang kreatif, (2) bahan yang dikembangkan 

bersifat teoritis, dan (3) guru cenderung meninggalkan kelas saat siswa melakukan 

kegiatan tulis-menulis.  

Faktor sarana-prasarana sekolah, yaitu (1) media pembelajaran untuk 

kompetensi dasar menulis cerpen belum lengkap dan masih kurang, (2) minimnya 

koleksi buku tentang menulis.   

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, ternyata 

banyak masalah yang muncul dalam pembelajaran sastra khususnya dalam 

keterampilan menulis. Tetapi karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini 

maka peneliti hanya membatasi permasalahan pada rendahnya keterampilan 

menulis cerpen siswa yang disebabkan oleh kurang tepatnya metode dan media 

pembelajaran yang digunakan guru. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti 

akan menerapkan metode sugesti-imajinasi dengan media lagu agar dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis cerpen, dan agar siswa tidak 
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merasa bosan, jenuh dan terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Sehingga 

terjadi perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

melalui penerapan metode sugesti-imajinasi media lagu.  

Metode sugesti-imajinasi media lagu merupakan salah satu upaya yang 

tepat dalam pembelajaran menulis cerpen. Karena media lagu dapat memberikan 

sugesti yang merangsang berkembangnya imajinasi siswa sehingga siswa dituntut 

untuk selalu aktif membayangkan, atau menciptakan gambaran dan kejadian 

berdasarkan tema lagu yang didengar kemudian ditulis dalam bentuk cerpen. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar  peningkatan keterampilan menulis cerpen melalui metode 

sugesti-imajinasi media lagu siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang 

Tengah Kabupaten Pemalang 

2. Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang 

Tengah Kabupaten Pemalang setelah mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen melalui metode sugesti – imajinasi media lagu 

   

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan peningkatan keterampilan menulis cerpen melalui 

metode sugesti-imajinasi media lagu siswa kelas X-A MA Salafiyah 

Karang Tengah Kabupaten Pemalang 
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2. Mendiskripsikan perubahan tingkah laku siswa kelas X-A MA Salafiyah 

Karang Tengah Kabupaten Pemalang  setelah mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoretis dan 

manfaat praktis.  

1.6.1 Manfaat Teoretis 

   Penelitian ini membuahkan manfaat teoretis yang dapat memberikan 

sumbangan pikiran dan tolak ukur kajian pada penelitian lebih lanjut dan 

menambah khazanah pengembangan pengetahuan menulis cerpen, terutama 

penerapan metode sugesti-imajinasi dengan media lagu untuk meningkatkan 

keterampilan menulis cerpen. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

mengembangkan teori pembelajaran yang sudah ada. Teori tersebut 

diharapkan dalam pembelajaran di sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Penerapan teori tersebut memungkinkan hal-hal baru 

yang sebelumnya belum terungkap. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

  Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi 

guru, siswa, sekolah, dan peneliti. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan 

acuan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan upaya guru dalam 

meningkatkan keterampilan menulis cerpen. Selain itu juga dapat bermanfaat 

untuk memperbaharui cara pembelajaran menulis sehingga dapat 
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meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya menulis cerpen. Bagi siwa, 

penelitian ini dapat memberikan pengalaman menulis cerpen yang dapat 

digunakan siswa dalam kegiatan tertentu. Selain itu, dapat memberi motivasi 

dan memberi kemudahan siswa dalam menulis cerpen. Bagi sekolah, 

penelitian ini juga memberikan manfaat bagi sekolah, dalam hal ini kepada 

kepala sekolah karena penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam rangka memajukan dan meningkatkan prestasi sekolah yang dapat 

disampaikan dalam pembinaan guru atau kesempatan lain. Dengan demikian, 

mutu sekolah akan meningkat. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya 

wawasan mengenai penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu dalam 

pembelajaran khususnya dalam menulis cerpen.    
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORETIS 

 DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka  

Permasalahan dalam dunia pendidikan memang perlu diperhatikan demi 

tercapainya suatu peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu upaya untuk 

memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan pemanfaatan berbagai jenis 

penelitian pendidikan. Salah satunya adalah penelitian tindakan kelas. Dengan 

penelitian tindakan kelas, guru akan memperoleh manfaat praktis, yaitu 

mengetahui secara jelas masalah-masalah yang ada di kelas dan bagaimana 

mengatasi masalah itu.  

 Berikut adalah penelitian tindakan kelas yang berhubungan dengan 

kegiatan peningkatan keterampilan menulis yang dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan peneliti dalam penulisan skripsi ini. 

 Fitri Setiyorini (2007) menulis skripsi yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerpen Berdasarkan Catatan Harian dengan Latihan 

Terbimbing Siswa Kelas X-1 SMA Negeri 1 Jekulo Kudus. Dia menyimpulkan 

bahwa penggunaan buku harian sebagai alat yang dapat mempermudah siswa 

dalam menuangkan ide cerita. Dengan latihan terbimbing siswa dilatih sekaligus 

dibimbing sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Hasil tes pada 

siklus I rata-rata kelas sebesar 62. siklus II rata-rata kelas sebesar 75,88. Dengan 

demikian, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 13,88 atau 24 % dari siklus I 



 

 

14

sampai siklus II. Perubahan perilaku pun terjadi dari perilaku siswa yang acuh tak 

acuh menjadi bersemangat dan antusias dalam kegiatan menulis cerpen. Hal ini 

membuktikan bahwa penggunaan catatan harian dengan latihan terbimbing dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis cerpen. 

Kelebihan diterapkannya latihan terbimbing, yaitu siswa mendapatkan 

pengalaman secara lengkap dan detail dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

ini tidak sekedar memberi materi ajar, tetapi juga memberikan petunjuk latihan-

latihan yang lengkap kepada siswa, tetapi penggunaan latihan terbimbing 

memerlukan proses yang cukup panjang karena sifat latihan harus berulang-ulang 

untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini menjadi kekurangan diterapkannya latihan 

terbimbing dalam proses pembelajaran. 

Perbedaan penelitian Fitri dengan peneliti terletak pada masalah yang 

dikaji, tujuan penelitian, variabel penelitian, dan subjek penelitian. Masalah yang 

dikaji dalam penelitian adalah apakah berdasarkan catatan harian dengan latihan 

terbimbing dapat meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa. Tujuan 

penelitian adalah untuk mendapatkan deskripsi peningkatan keterampilan menulis 

berdasarkan catatan harian dengan latihan terbimbing. Variabel dalam penelitian 

Setiyorini adalah  variabel keterampilan menulis cerpen berdasarkan harian 

catatan dan variabel latihan terbimbing. Adapun subjek penelitian Fitri adalah 

siswa kelas X-1  SMA Negeri 1 Jekulo Kudus. 

Persamaan penelitian Fitri dengan peneliti terletak pada desain penelitian, 

instrumen penelitian, dan analisis data. Desain penelitian yang dilakukan sama-

sama penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Instrumen yang digunakan 
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sama-sama berupa instrumen tes dan nontes. Analisis data penelitian yang 

digunakan meliputi analisis data pengamatan, angket, dan jurnal tes. 

Penggunaan teknik latihan terbimbing juga diterapkan Kiki Rahayu (2007) 

penelitiannya berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen dengan Teknik 

Latihan Terbimbing Berdasarkan Ilustrasi Tokoh Idola Siswa Kelas X-4 SMA 

Negeri Wanadadi Banjarnegara. Peneliti memandang dengan menggunakan 

teknik latihan terbimbing berdasarkan ilustrasi tokoh idola dapat meningkatkan 

keterampilan menulis cerpen siswa karena menciptakan pembelajaran yang tidak 

membosankan. Pengalaman yang diambil dari kisah nyata tokoh idolanya yang 

paling menarik untuk dijadikan ide untuk dikembangkan menjadi sebuah cerpen 

dengan latihan dan bimbingan dari guru. Hal ini terbukti pada prasiklus, siklus I, 

dan siklus II. Hasil prasiklus mencapai 52,57. Pada siklus I meningkat menjadi 

72,93 sebanyak 25,94%. Siklus II 78,45 meningkat sebanyak 7,58%. Dengan 

demikian, dari siklus I meningkat sebanyak 49,22% dari prasiklus.  

 Perbedaan penelitian Kiki dengan peneliti terletak pada masalah yang 

dikaji, tujuan penelitian, variabel penelitian, dan subjek penelitian. Masalah yang 

dikaji dalam penelitian adalah apakah dengan teknik latihan terbimbing 

berdasarkan ilustrasi tokoh idola dapat meningkatkan keterampilan menulis 

cerpen siswa. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan deskripsi peningkatan 

keterampilan menulis dengan teknik latihan terbimbing berdasarkan ilustrasi 

tokoh idola. Variabel dalam penelitian Kiki adalah  variabel keterampilan menulis 

cerpen dan variabel teknik latihan terbimbing berdasarkan ilustrasi tokoh idola. 
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Adapun subjek penelitian adalah siswa kelas X-4  SMA Negeri 1 Wanadadi 

Banjarnegara. 

Persamaan penelitian Kiki dengan peneliti terletak pada desain penelitian, 

instrumen penelitian, dan analisis data. Desain penelitian yang dilakukan sama-

sama penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Instrumen yang digunakan 

sama-sama berupa instrumen tes dan nontes. Analisis data penelitian yang 

digunakan Kiki meliputi analisis data pengamatan, angket, dan jurnal tes. 

Kusworosari (2007) melakukan penelitian yang berjudul Keterampilan 

Menulis Cerpen dengan Pengalaman Pribadi Sebagai Basis Melalui Pendekatan 

Keterampilan Proses Siswa kelas X SMA Negeri 5 Semarang. Dia menyimpulkan 

bahwa dengan pengalaman pribadi sebagai basis melalui pendekatan keterampilan 

proses menciptakan suatu pembelajaran yang hidup, siswa berperan aktif, dan 

kreatif, serta mempermudah siswa dalam menentukan unsur-unsur pembangun 

cerpen. Peneliti tidak semata-mata melihat hasil tanggapan fiksi dan cipta fiksi, 

melainkan bagaimana proses subjek didik melampaui langkah-langkah yang telah 

ditentukan sehingga dapat meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa. Hal 

ini dibuktikan adanya perbandingan hasil tes pada siklus I dengan rata-rata kelas 

sebesar 62,37. Pada siklus II di peroleh hasil rata-rata kelas 73,65. Perubahan juga 

terjadi pada perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui 

pendekatan proses dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. 

Perbedaan penelitian Kusworosari dengan peneliti terletak pada masalah 

yang dikaji, tujuan penelitian, variabel penelitian, dan subjek penelitian. Masalah 

yang dikaji dalam penelitian adalah apakah dengan pengalaman pribadi sebagai 
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basis melalui pendekatan keterampilan proses dapat meningkatkan keterampilan 

menulis cerpen siswa. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan deskripsi 

peningkatan keterampilan menulis dengan pengalaman pribadi sebagai basis 

melalui pendekatan keterampilan proses. Variabel dalam penelitian adalah  

variabel keterampilan menulis cerpen dengan pengalaman pribadi sebagai basis 

dan variabel teknik latihan terbimbing berdasarkan ilustrasi tokoh idola. Adapun 

subjek penelitian Kusworosari adalah siswa kelas X-1  SMA Negeri 5 Semarang. 

Persamaan penelitian Kusworosari dengan peneliti terletak pada desain 

penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data. Desain penelitian yang 

dilakukan sama-sama penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Instrumen yang 

digunakan sama-sama berupa instrumen tes dan nontes. Analisis data penelitian 

yang digunakan meliputi analisis data pengamatan, angket, dan jurnal tes. 

Paramita Laksmi (2007) dengan judul skripsinya Keterampilan Menulis 

Cerita Pendek Berdasarkan Cerita Rakyat. Dia menyimpulkan bahwa 

penggunaan cerita rakyat sebagai alat dapat membantu siswa dalam memahami 

cerpen sehingga dapat membuat siswa menjadi semangat dalam belajar. Hasil 

rata-rata tes menulis cerpen prasiklus sebesar 59 poin. Pada tes siklus I rata-rata 

menjadi 68 poin atau meningkat 9 poin. Siklus II di peroleh rata-rata 72 poin atau 

meningkat 4 poin dari siklus I. Dengan demikian, penggunaan cerita rakyat 

terbukti dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis cerpen. 

Perubahan juga terjadi pada perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen berdasarkan cerita rakyat yang semula kurang bersemangat 
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mengikuti pembelajaran menjadi siap, semangat, senang, dan menikmati 

pembelajaran. Selain itu, siswa juga lebih aktif dalam kegiatan.   

Perbedaan penelitian Paramita dengan peneliti terletak pada masalah yang 

dikaji, tujuan penelitian, variabel penelitian, dan subjek penelitian. Masalah yang 

dikaji dalam penelitian adalah apakah dengan cerita rakyat dapat meningkatkan 

keterampilan menulis cerpen siswa. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan 

deskripsi peningkatan keterampilan menulis dengan cerita rakyat. Variabel dalam 

penelitian adalah  variabel keterampilan menulis cerpen dan variabel cerita rakyat. 

Adapun subjek penelitian Paramita adalah siswa kelas X-8  SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang. 

Persamaan penelitian Paramita dengan peneliti terletak pada desain 

penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data. Desain penelitian yang 

dilakukan sama-sama penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Instrumen yang 

digunakan sama-sama berupa instrumen tes dan nontes. Analisis data penelitian 

yang digunakan Paramita meliputi analisis data pengamatan, angket, jurnal tes, 

dan wawancara. 

Keempat hasil penelitian yang telah diuraikan menegaskan bahwa 

penelitian tentang menulis sudah banyak dilakukan walaupun berbeda-beda teknik 

dan metode yang digunakan. Setiap teknik atau metode menawarkan cara baru 

untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar-mengajar di kelas, namun 

upaya peningkatan masih perlu terus dikembangkan dan dilakukan melalui 

berbagai cara. Salah satunya dengan peningkatan keterampilan menulis cerpen 

dengan menggunakan metode sugesti-imajinasi dengan media lagu. 
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2.2 Landasan Teoretis  

2.2.1  Hakikat Menulis Kreatif 

 Banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang hakikat 

menulis kreatif, baik berupa definisi dan tujuan menulis kreatif. Hal tersebut di 

antaranya dapat dilihat pada uraian beberapa ahli berikut ini. 

2.2.1.1 Definisi Menulis Kreatif 

Menulis adalah suatu kegiatan menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk 

tulisan. Salah satu jenis kegiatan menulis adalah menulis kreatif. Menulis kreatif 

pada hakikatnya dapat berupa puisi, drama, dan cerpen. Cerpen merupakan salah 

satu kegiatan menulis kreatif yang pada hakikatnya merujuk pada kegiatan 

mengarang. Menurut Akmal (2007:2) cerpen merupakan sarana untuk 

menenangkan pikiran, mengembangkan logika, merangkat gagasan, berlatih 

mengeluarkan pendapat secara sistematis dan logis, menimbang-nimbang, 

memadu aksi-aksi, berfantasi. Bila dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat 

memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. 

Menulis kreatif memiliki kecenderungan bersifat ekspresif, sugestif, dan 

asosiatif. Ekspresif maksudnya setiap bunyi yang dipilih, setiap kata yang dipilih, 

dan setiap metaphor yang dihadirkan harus berfungsi bagi kepentingan ekspresi, 

mampu memperjelas gambaran dan mampu menimbulkan kesan yang kuat. 

Sugestif maksudnya bersifat menyarankan dan mempengaruhi pambaca serta 

menyenangkan dan tidak memaksa. Asosiatif maksudnya mampu membangkitkan 

pikiran dan perasaan yang merambat, tetapi masih berkisar diseputar makna 

konvensional atau makna konotatif yang sudah lazim. 
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Menulis kreatif cerpen adalah menciptakan karya sastra yang didasarkan 

pada kehidupan manusia yang mempunyai nilai-nilai yang bermakna dalam 

kehidupan, yang mengarah, dan meningkatkan kualitas kita sebagai manusia. 

Menulis cerpen harus banyak berkhayal karena cerpen merupakan karya fiksi 

yang berbentuk prosa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerpen hanya 

rekayasa pengarangnya, demikian juga pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu. 

Cerita dalam cerpen meskipun khayal, ceritanya masuk akal sehingga mungkin 

saja terjadi. Bahan baku cerpen bisa berasal dari kisah yang benar-benar terjadi 

dalam masyarakat, bisa juga berasal dari kisah yang dialami sendiri oleh 

pengarang. 

Menurut Suharianto (2005) dalam menulis karya sastra ada dua hal 

penting yang amat dominan dalam setiap karya kepengalaman. Kedua hal tersebut 

adalah daya imajinasi dan daya kreasi. Daya imajinasi adalah daya 

“membayangkan” atau “menghayalkan” segala sesuatu yang pernah menyentuh 

perasaan atau singgah dalam pikirannya. Sedangkan daya kreasi adalah daya 

“menciptakan” sesuatu yang baru, kemampuan menghadirkan sesuatu yang lain 

daripada yang pernah ada. Seorang pengarang harus mampu menggabungkan 

imajinasi dan kreativitas untuk mengasilkan karya yang bagus. 

Tulisan kreatif merupakan tulisan yang bersifat apresiatif dan ekspresif. 

Apresiatif maksudnya melalui kegiatan menulis kreatif orang dapat mengenali, 

menyenangi, menikmati, dan mungkin menciptakan kembali secara kritis berbagai 

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

dan memanfaatkan hal tersebut dalam kehidupan nyata. Apresiatif dapat juga 
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berarti karya sastra pada dasarnya merupakan hasil penafsiran kehidupan yang 

dilakukan para sastrawan. Ekspresif dalam arti bahwa kita dimungkinkan 

mengekspresikan dan mengungkapkan berbagai pengalaman atau berbagai hal 

yang menggejala dalam diri kita untuk dikomunikasikan kepada orang lain 

melalui tulisan kreatif sebagai sesuatu yang bermakna. 

Menurut Roekhan (dalam Hidayah 2007:14) proses penulisan kreatif pada 

hakikatnya, yaitu proses penciptaan karya sastra. Proses itu dimulai dari (1) 

memunculkan ide dalam bentuk penulis, (2) menangkap dan merenungkan ide 

tersebut, (3) mematangkan ide agar menjadi jelas dan utuh, (4) membahas ide 

tersebut dan merancang, dan diakhiri dengan (5) menuliskan ide tersebut dalam 

bentuk karya sastra. 

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli, maka 

dapat diambil simpulan bahwa menulis kreatif adalah penciptaan karya sastra 

yang bersifat apresiatif, ekspresif, dan kreasi yang didasarkan pada kehidupan 

manusia yang mempunyai nilai-nilai yang bermakna dalam kehidupan yang 

mengarah, dan meningkatkan kualitas hidup sebagai manusia. 

Menulis kreatif juga bersifat ekspresif, sugestif, dan asosiatif. Maksudnya 

dalam suatu karya sastra penulis harus mampu memperjelas gambaran, 

memberikan kesan yang kuat untuk mempengaruhi dan menyenangkan pembaca 

sehingga mampu membangkitkan pikiran dan perasaan yang merambat bagi si 

pembaca. 
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2.2.1.2 Tujuan Menulis Kreatif 

            Setiap jenis tulisan yang dibuat mengandung beberapa tujuan. Tujuan itu 

dapat beraneka ragam sesuai dengan maksud si penulis. Menurut Jabrohim 

(2003:71) mengemukakan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh orang-orang yang 

memilih bidang sastra sebagai “lahan” kegiatan, yakni  bersifat apresiatif dan 

ekspresif. Apresiatif maksudnya bahwa melalui kegiatan bersastra orang dapat 

mengenal, menyenangi, menikmati, dan mungkin menciptakan kembali secara 

kritis berbagai hal yang dijumpai dalam sastra dengan caranya sendiri, serta 

memanfaatkan berbagai hal tersebut dalam kehidupan yang nyata. Ekspresif 

dalam arti bahwa kita dimungkinkan mengekspresikan atau mengungkapkan 

berbagai pengalaman atau berbagai hal yang menggejala dalam diri kita untuk 

dikomunikasikan kepada orang lain melalui (karya) satra, sebagai sesuatu yang 

bermakna.  

Hugo Hartig (dalam Tarigan 1986: 24-25) mengungkapkan bahwa tujuan 

menulis adalah sebagai berikut. 

(1) Assigment purpose (tujuan penguasaan) 

Tujuan penugasan sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis 

hanya menulis karena ditugaskan, bahkan atas kemajuan sendiri. 

(2) Altruistic purpose (tujuan alturistik) 

Penulis bertujuan menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedudukan 

para pembaca, ingin menolong para remaja memahami, menghargai perasaan, 

dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih 

menyenangkan dengan karyanya.  
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(3) Persuasive purpose (tujuan persuasif) 

Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan 

yang diutarakan. 

(4) Self-expressive purpose ( tujuan penyesuaian diri) 

Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang 

kepada pembaca. 

(5) Creative purpose (tujuan kreatif) 

      Tujuan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian. 

(6) Problem solving purpose (tujuan pemecahan masalah). 

      Dalam tulisan seperti ini penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi. 

Dalam proses pengajaran, pembelajaran menulis pada dasarnya 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut. 

a)  mendorong siswa untuk menulis dengan jujur dan bertanggung jawab,  

dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa secara berhati-hati, 

integritas, dan sensitif; 

b)  merangsang imajinasi dan daya pikir atau intelek siswa 

c) menghasilkan tulisan atau karangan yang bagus, tepat, jelas, dan 

ekonomis penggunaan bahasanya dalam membebaskan segala sesuatu 

yang terkandung dalam hati dan pikiran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa tujuan menulis 

kreatif adalah  dengan kegiatan bersastra orang dapat mengenal, menyenangi, dan 

menikmati, serta menciptakan tulisan-tulisan yang lebih kreatif. Selain itu, untuk 
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dapat mengungkapkan berbagai pengalaman yang dikomunikasikan kepada orang 

lain.  

 

2.2.2   Hakikat Cerpen 

 Banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang hakikat 

cerpen, baik berupa pengertian, unsur-unsur pembangun, dan langkah-langkah 

menulis cerpen. Hal tersebut di antaranya dapat dilihat pada uraian beberapa ahli 

berikut. 

2.2.2.1 Pengertian Cerpen 

 Cerita pendek adalah cerita berbentuk prosa yang relatif pendek. Ukuran 

pendek di sini dapat diartikan dengan cerita dapat di baca sekali duduk juga 

karena waktu kurang dari satu jam. Dikatakan pendek juga karena cerita ini hanya 

mempunyai efek tunggal, karakter, plot dan latar yang terbatas, tidak beragam dan 

tidak kompleks. 

Dari aspek isi, cerpen adalah cerita fiksi yang penceritaannya memadat 

dan memusat pada satu peristiwa atau masalah ataupun pada satu tokoh dengan 

kesan tunggal. Dari aspek bentuk cerpen adalah cerita fiksi yang pendek, yang 

pada umumnya ditulis antara 1 – 30 halaman. Kertas folio dengan pengetikan 

spasi renggang atau terdiri antara 500 - 40.000 kata. 

cerpen adalah kisah pendek (kurang dari 10.000 kata) yang dimaksudkan 

memberikan kesan tunggal yang dominan, cerpen memusat pada satu tokoh dalam 

satu situasi pada suatu ketika, meskipun persyaratan ini tidak terpenuhi, cerpen 

yang efektif terdiri dari tokoh atau sekelompok tokoh lewat lakuan lahir atau batin 
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terlibat dalam satu situasi tikaian dramatik, yaitu perbenturan antara kekuatan 

yang berlawanan merupakan inti cerpen (Sudjiman (ed) 1984 :15).   

Berdasarkan uraian pengertian cerpen di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian cerpen adalah bentuk karya sastra yang relatif pendek yang 

penceritaannya memadat dan memusat pada satu peristiwa yang memberikan 

kesan tunggal. 

2.2.2.2 Unsur-unsur Pembangun Cerpen 

Elemen atau unsur-unsur pembangun cerpen terdiri atas tema (dan 

amanat), alur, tokoh-penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya (bahasa). 

2.2.2.2.1 Tema 

   Shipley (dalam Nurgiyantoro 2002 : 80) mengartikan tema sebagai 

subjek wacana, topik umum atau masalah utama yang dituangkan di dalam cerita. 

Tema pada hakikatnya merupakan makna yang terkandung cerita, atau secara 

singkat dapat dikatakan bahwa tema adalah makna cerita.   

Tema merupakan suatu gagasan sentral yang menjadi dasar tolak 

penyusunan karangan dan sekaligus menjadi sasaran dari karangan tersebut. Tema 

adalah topik atau pokok pembicaraan dan tujuan atau amanat pengarang yang 

akan dicapai oleh pengarang dengan topiknya kepada pembaca. 

Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui 

ceritanya, atau, pesan yang dapat ditangkap oleh pembaca dari dalam karya sastra 

yang dibacanya. Amanat dalam karya sastra ada dua, yaitu amanat tersurat dan 

amanat tersirat. Amanat tersurat adalah pesan yang secara jelas tertulis dalam 

sebuah karya sastra. Amanat tersirat adalah pesan yang tidak secara langsung 
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tertulis dalam sebuah karya sastra melainkan pesan yang dapat disimpulkan oleh 

pembaca dari dalam karya satra yang dibacanya. Bentuk amanat tersirat sangat 

tergantung pada kemampuan, kecerdasan, dan kepekaan pembaca.  

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud tema adalah makna cerita, 

subjek wacana, topik umum, yang menjadi dasar tolak penyusunan karangan yang 

memiliki pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang. 

2.2.2.2.2 Alur  

Alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun secara 

logis. Dalam pengertian ini alur merupakan suatu jalur tempat lewatnya rentetan 

peristiwa yang tidak terputus-putus. Oleh sebab itu, suatu kejadian dalam cerita 

menjadi sebab atau akibat kejadian yang lain. Alur atau plot menurut Robert 

Stanton adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya 

dihubungkan secara sebab-akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau 

menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. William Kenny menyatakan bahwa 

plot adalah peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang bersifat 

sederhana karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan 

sebab-akibat. E.M. Foriter (dalam Murgiyono 2002: 113) menyebutkan plot 

sebagai peristiwa-peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya 

hubungan kesulitan. Alur adalah rangkaian peristiwa yang tersusun dalam 

hubungan sebab akibat (Saleh Saad dalam Lukman Ali, 1967: 120). 

Aristoteles (dalam Murgiyono 2002: 142 – 149) mengemukakan bahwa 

sebuah alur atau plot harus terdiri dari dua tahap, yaitu tahap awal (beginning), 

tahap tengah (middle), tahap akhir (end). Tahap awal sebuah cerita biasanya 
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disebut sebagai tahap perkenalan. Tahap ini pada umumnya berisi sejumlah 

informasi penting yang berkaitan dengan berbagai hal yang akan dikisahkan pada 

tahap-tahap berikutnya. Misalnya, berupa deskripsi latar, dan pengenalan tokoh-

tokoh cerita. Fungsi pokok tahap awal sebuah cerita adalah untuk memberikan 

informasi dan penjelasan seperlunya khususnya yang berkaitan dengan latar dan 

tokoh- penokohan. 

Tahap tengah cerita yang biasa disebut dengan tahap pertikaian, 

menampilkan pertentangan dan atau konflik yang sudah mulai dimunculkan pada 

tahap sebelumnya, menjadi semakain meningkat, semakain menegangkan. Dalam 

tahap inilah klimaks ditampilkan, yaitu ketika konflik (utama) telah mencapai titik 

intensitas tertinggi. Bagian tengah cerita merupakan bagian terpanjang dan 

terpenting dari prosa fiksi yang bersangkutan. Pada bagian inilah inti cerita 

disajikan, tokoh-tokoh memainkan peran, peristiwa-peristiwa penting fungsional 

dikisahkan, konflik berkembang semakin meruncing, menegangkan dan mencapai 

klimaks, dan pada umumnya tema pokok, makna pokok cerita diungkapkan. 

Tahap akhir sebuah cerita, atau dapat juga disebut sebagai tahap peleraian, 

menampilkan dengan tertentu sebagai akibat klimaks. Misalnya, berupa adegan 

mengenai kesudahan cerita, atau menyarankan pada akhir sebuah cerita. 

Berdasarkan pengertian alur dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa 

inti dari pengertian alur adalah rangkaian peristiwa yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita yang mempunyai hubungan sebab-akibat. 
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2.2.2.2.3 Tokoh dan Penokohan 

Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, perwatakan, dan 

karakter menunjuk pada sifat serta sikap para pelaku seperti yang ditafsirkan oleh 

pembaca, lebih menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh. Penokohan dan 

karakteristik menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak-

watak tertentu dalam sebuah cerita atau yang seperti dikatakan oleh Edward H. 

Jones, penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang sesorang yang 

ditampikkan dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro 2002:165), istilah karakter dapat 

berarti (1) pelaku cerita, dan (2) perwatakan. 

Menurut M.H. Abrams (dalam Nurgiyantoro 2002 : 165) tokoh cerita 

orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti 

yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Tokoh adalah yang melahirkan peristiwa (Saleh Saad dalam Lukman Ali 

1967 : 122). Ditinjau dari keterlibatannya dalam keseluruhan cerita. Tokoh fiksi di 

bagi dua, yaitu tokoh sentral atau tokoh utama, dan tokoh pariveral atau tokoh 

tambahan (Suminto 1988 : 31). 

Tokoh utama menurut Suminto A. Sayuti (1988 : 32) dapat ditentukan 

dengan tiga cara, yaitu bahwa (1) tokoh itu yang paling terlibat dengan makan 

atau tema, (2) tokoh itu yang paling banyak berhubungan dengan tokoh lain, dan 

(3) tokoh yang paling banyak memerlukan waktu penceritaan. 

Tokoh sederhana yang sering disebut simple characters, flat characters, 

dan tokoh datar. Tokoh sederhan adalah tokoh yang kurang mewakili personalitas 
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manusia yang utuh dan hanya ditonjolkan satu sisinya saja yang termasuk dalam 

kategori ini adalah semua tokoh yang sudah familiar, atau yang steriotip dalam 

fiksi (Suminto 1988:33) 

Istilah penokohan lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan 

perwatakan. Sebab istilah itu sekaligus mencakup siapa tokoh cerita, bagaimana 

perwatakan, dan bagaimana penempatan, serta pelukisannya dalam sebuah cerita 

sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Di dalam 

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

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

perwujudannya adalah aspek bentuk. 

Pengertian tokoh dan penokohan telah dijelaskan oleh beberapa ahli, maka 

dapat ditarik simpulan bahwa yang dimaksud tokoh dan penokohan adalah pelaku 

cerita yang ditampilkan dalam suatu karya, yang memiliki watak tertentu sehingga 

sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 

2.2.2.2.4 Latar 

Latar adalah waktu, tempat atau lingkungan terjadinya peristiwa. Latar 

atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian 

tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang ditampilkan (M.H. Abrams dalam Nurgiyantoro 2002: 216). 

Suminto A. Sayuti (1988:60) mengemukakan bahwa paling tidak ada 

empat unsur yang membentuk latar fiksi, yaitu (1) lokasi geografis yang 

sesungguhnya, termasuk di dalamnya topografi, scenery ‘pandangan’ tertentu, dan 

juga detail-detail interior sebuah kamar atau ruangan, (2) pekerjaan dan cara-cara 
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hidup tokoh sehari-hari, (3) waktu terjadinya action ‘peristiwa’ (tindakan), 

termasuk di dalamnya periode historis, musim, tahun, dan sebagainya, dan (4) 

lingkungan religius, moral intelektual, sosial dan emosional tokoh-tokohnya.  

Latar dapat dibedakan kedalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu dan 

sosial. Tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah cerpen. Unsur tempat yang digunakan mungkin berupa tempat-tempat dan 

nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Latar 

waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah cerpen. Masalah “kapan” tersebut biasanya 

dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat 

dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Latar sosial menyaran pada hal-hal yang 

berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat pada suatu tempat 

yang diceritakan dalam cerpen. Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup 

berbagai masalah dalam lingkup yang kompleks, yang dapat berupa kebiasaan 

hidup, adapt istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, bersikap 

dan lain-lain yang tergolong latar spiritual. Latar sosial juga berhubungan dengan 

status sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, dan atas.  

2.2.2.2.5 Sudut Pandang 

Sudut pandang atau pont of view. Pusat pengisahan merupakan terjemahan 

dari focus of narration. Sudut pandang menyaran pada cara sebuah cerita 

dikisahkan. Ia merupakan cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang 

sebuah saran untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang 

membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca (M.H. Abrams 
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dalam Nurgiyantoro 2002: 248). Macam-macam sudut pandang ada dua, yaitu (1) 

sudut pandang pengarang pengamat, dan (2) sudut pandang pengarang serba tahu. 

Di dalam sudut pandang pengarang pengarang, pengarang hanya memapaskan 

segala tindakan fisik dan perkataan para tokoh, sedangkan di dalam sudut pandang 

pengarang serba tahu, di samping memaparkan segala tindakan fisik dan 

perkataan para tokoh pengarang juga mengekspresikan segala sesuatu yang 

terkandung di dalam pikiran dan perasaan para tokoh. 

Pusat pengisahan menyaran pada pusat atau titik yang digunakan oleh 

pengarang untuk menyampaikan kisahnya. Pada intinya pusat pengisahan ada dua 

macam. Pusat pengisahan orang ketiga tunggal, atau sering disebut dengan istilah 

“diaan”. Menyaran pada cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan 

menyebut nama, atau kata gantinya (ia, dia, mereka), dan  narrator berada di luar 

cerita. Jika dihubungkan dengan sudut pandang maka cerita dapat menampilkan 

(1) Diaan pengamat, atau (2) Diaan serba tahu. 

Kedua pusat pengisahan orang pertama tunggal atau sering disebut dengan 

istilah “akuan” menyaran pada cerita yang menampilkan tokoh aku yang terlibat 

di dalam cerita. Tokoh aku di dalam cerita dapat berfungsi sebagai (1) tokoh utam, 

atau (2) tokoh tambahan.   

2.2.2.2.6 Gaya  

Gaya atau style adalah cara khas pengungkapan seorang pengarang. Cara 

seorang pengarang memilih tema, persoalan, meninjau persoalan itu, dan 

mengungkapkan dalam cerita, adalah wilayah dari gaya seorang pengarang. Setiap 
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pengarang mempunyai gaya sendiri. Pengarang yang besar dipastikan memiliki 

gaya yang khas. 

Gaya pengarang di dalam karya sastra diwujudkan melalui bahasa. Gaya 

pengarang dapat tampak dari aspek-aspek tertentu, antara lain (1) penggunaan 

kalimat, yang mencakupi (a) leksikal, (b) gramatikal, (c) retorika, dan (d) kohesi. 

(2) penggunaan dialog, (3) penggunaan detail, dan (4) cara memandang persoalan.   

 Gaya dan nada mempunyai hubungan yang erat. Gaya adalah ciri khas 

seorang pengarang atau cara yang khas pengungkapan seorang pengarang. Ada 

yang mengatakan bahwa gaya adalah pribadi pengarang itu sendiri  (Jakob 

Sumardjo (19986: 92) mengatakan bahwa gaya merupakan sarana, sedangkan 

nada merupakan tujuan. 

 Uraian di atas telah dijelaskan pengertian gaya oleh beberapa ahli, maka 

dapat diambil simpulan bahwa yang dimaksud gaya adalah gaya khas seorang 

pengarang di dalam memilih tema, persoalan, peninjauan persoalan, dan cara 

mengungkapkannya dalam cerita. Gaya memiliki keterkaitan dengan nada. gaya 

dijadikan sebagai sarana sedangkan nada adalah tujuan. 

2.2.2.3 Langkah-langkah Menulis Cerpen 

2.2.2.3.1 Cara Membangun Cerita 

    Mengarang tanpa tujuan yang bulat ibarat orang berjalan tanpa tujuan 

yang jelas. Maka dari itu, sebelum menulis cerpen kita harus memiliki cerita yang 

lengkap di kepala. Artinya, kita sudah tahu cerita apa yang akan kita tulis, 

bagaimana watak tokoh-tokohnya, di mana peristiwa itu terjadi, bagaimana 

suasananya, bagaimana akhirnya, dan bagaimana akhir ceritanya. Cerpen 
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membutuhkan tema yang berkesinambungan dari awal sampai akhir, tidak boleh 

lari dari tema.  

2.2.2.3.2 Cara Mengawali Menulis Cerpen 

    Dalam kegiatan tulis-menulis yang menjadi kunci utama yang perlu 

diperhatikan adalah ide atau gagasan dan bagaimana cara menulis ide tersebut. 

Para penulis pemula biasanya akan mengalami kesulitan mengawali tulisan. 

Padahal, dalam sebuah cerpen, paragraf awal menjadi bagian yang teramat 

penting karena ia ibarat etalase. Etalase yang baik dan menarik akan membuat 

orang tertarik untuk melanjutkan membaca paragraf selanjutnya. Jika awal cerpen 

sudah tidak menarik, pembaca pun akan malas untuk melanjutkan membacanya. 

Cerpen tidak harus diawali dengan pendiskripsian tokoh atau pendiskripsian 

tempat. Cerpen juga bisa dimulai dari sebuah dialog. Akan lebih baik lagi jika 

mengawali suatu cerita dengan pembuka yang belum pernah dipakai atau ditulis 

oleh orang lain. 

2.2.2.3.3 Cara Membangun Karaker Tokoh 

    Secara teori, tokoh harus mempunyai tokoh utama biasa disebut 

protagonis. Untuk membangun karakter tokoh, penulis harus menghayati betul 

karakter sang tokoh. Apabila tokoh itu seorang gelandangan, kita mungkin bisa 

membayangkan tokoh sentral hidup tanpa tujuan, wajahnya kusam, rambut 

berantakan, pakaian hanya satu menempel di badan, dan sebagainya. Buatlah 

tokoh menjadi hidup dan seolah-olah betul-betul nyata. 
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2.2.2.3.4 Cara Membangun Konflik 

    Sebuah cerpen yang baik membuat pembacanya tertarik untuk terus 

membaca, tak ingin berhenti sebelum cerpen selesai dibaca. Agar pembaca 

tertarik, selain bahasanya yang baik dan temanya menarik, cerpen juga harus 

memiliki konflik. Konflik tidak harus perseteruan dua tokoh, tetapi bisa juga 

konflik batin seorang tokoh. 

2.2.2.3.5 Cara Mengakhiri Cerita 

    Untuk mengakhiri cerita harus dibuat berdasarkan feeling dan ending 

yang baik adalah ending yang tidak memberi kesan dipaksakan berakhir seperti 

itu. Maksudnya, bila memang pantasnya sad ending jangan dipaksakan untuk 

menjadi happy ending. 

   Seorang penulis bebas menentukan ending dari karyanya, apakah akan 

membuat ending yang membuat penasaran pembaca (menggantung) atau 

meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca sekaligus memuaskan mereka, 

sepenuhnya merupakan hak penulis. Satu hal yang pasti, jangan dipaksakan. 

 

2.2.3 Metode Sugesti – Imajiansi  

Metode sugesti-imajinasi pada dasarnya berawal dari metode sugestology 

atau sugestopedia. Ciri kunci sugestopedia yang dikembangkan oleh Lozanov dari 

Sofia, Bulgeria, bukan saja hanya meliputi penggunaan musik, yang secara 

universal dikaitkan dengan metode ini, tetapi juga penyuguhan yang sensitif dari 

guru dan seperti halnya dalam conseling learning interaksi yang dekat antara 

peserta didik dengan guru (Hamied 1987 : 137). 
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Menurut (Tarigan 1991 : 90-91) metode sugestopedia berasal dari 

Bulgeria, dikembangkan oleh George Lozanov seorang pendidik, psikoterapis, 

dan ahli fisika. Lozanov percaya bahwa teknik-teknik rileksasi (persantaian) dan 

konsentrasi akan menolong para pembelajar membuka sumber-sumber bawah 

sadar mereka dan memperoleh serta menguasai kuantitas kosa kata yang lebih 

banyak dan juga struktur-struktur yang lebih mantap daripada yang mungkin 

pernah mereka pikirkan. Suatu ciri sugestopedia yang paling menonjol dan 

mencolok adalah sentralitas atau pemusatan musik dan ritme musik bagi 

pembelajaran. 

Richards dan Rodgers (dalam Tarigan 1991 : 95) mengemukakan bahwa 

menggunakan potensi ritme yang unik untuk membangkitkan daya energi dan 

menimbulkan ketentraman merupakan satu butir yang dimanfaatkan oleh Lozanov 

dalam penggunaan musik untuk membuat para pembelajar santai atau rileks di 

samping memberi struktur, teladan, dan penjelasan penyajian materi linguistik. 

Menurut Cahyono (1995 : 321) proses mengajar atau belajar sugestopedia, 

yaitu pembelajaran belajar dalam situasi santai. Mereka memaknai identitas dalam 

bahasa dan budaya yang dipelajari, menggunakan teks dialog yang disertai 

terjemahan dan catatan dalam bahasa pertama. Setiap penyajian dialog, diiringi 

musik. Belajar dapat ditingkatkan dengan penyajian materi baru melalui drama, 

permainan, nyayian, dan tanya jawab. 

Cambell (2000 : 220) mengemukakan bahwa dalam sebuah tinjauan 

komprehensif terhadap ratusan studi yang berbasis empiris antara 1972 dan 1992, 

tiga pendidik yang berasosiasi dengan future of music project menemukan bahwa 
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pembelajaran musik membantu membaca, bahasa (termasuk bahasa asing), 

matematika, dan prestasi akademis keseluruhan. Para peneliti juga menemukan 

bahwa musik meningkatkan kreativitas, memperbaiki kepercayaan diri murid, 

mengembangkan keterampilan sosial, dan menaikkan perkembangan keterampilan 

motorik persepsi dan perkembangan psikomotor. 

Metode sugesti-imajinasi adalah metode pembelajaran menulis dengan 

cara memberikan sugesti melalui lagu untuk merangsang imajinasi siswa. Lagu 

berfungsi sebagai pencipta suasana sugestif, stimulus, dan sekaligus jembatan 

bagi siswa untuk membayangkan atau menciptakan gambaran dan kejadian atau 

peristiwa berdasarkan tema lagu. Respon yang diharapkan muncul dari para siswa 

berupa kemampuan melihat gambaran-gambaran kejadian tersebut dengan 

imajinasi dan logika yang dimiliki lalu mengungkapkan kembali dengan 

menggunakan simbol-simbol verbal (Trimantara 2005:3) 

Menurut De Porter (2007:14) sugestolify atau sugestopedia pada 

prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi 

belajar, dan setiap detail apa pun memberikan sugesti positif maupun negatif. 

Beberapa teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif adalah 

mendudukkan murid secara nyaman, memasang musik latar di dalam kelas, 

meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk memberi 

kesan besar sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru yang 

terlatih baik dalam seni pengajaran sugestif. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa 

ahli tersebut maka dapat ditarik benang merah bahwa metode sugesti imajinasi 
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adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan musik sebagai alat sentral 

untuk menciptakan suasana sugestif, stimulus sehingga mampu menjembatani 

siswa untuk berimajinasi, membayangkan gambaran dan kejadian berdasarkan 

tema lagu sehingga memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang 

mengesankan disertai kegembiraan. Melalui penggunaan metode sugesti-imajinasi 

dapat mengoptimalkan belahan otak kanan sehingga siswa dapat mengembangkan 

imajinasinya secara leluasa. Otak adalah raksasa tidur. Kalau kita mau 

memaksimalkannya maka otak kita adalah raksasa yang bisa berbuat apa saja 

sesuai kemauan pemiliknya. Dengan memanfaatkan  otak kanan dan kiri secara 

seimbang orang bisa menulis dengan baik. Dalam hal ini efek positif dari kerja 

belahan otak kanan adalah rangsangan atau dorongan bagi kerja belahan otak kiri 

sehingga pada saat bersamaan para siswa juga dapat mengembangkan logikanya, 

yang pada akhirnya siswa dapat menghasilkan bentuk tulisan atau karangan yang 

baik. Musik yang dipilih tidak hanya sesuai dengan materi dan tema 

pembelajaran, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, artinya musik 

yang dipilih sesuai dengan selera dan minat siswa. Hal ini berdampak pada proses 

pembelajaran bahwa musik yang sesuai dengan selera dan minat siswa akan 

menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan untuk mensugesti siswa 

dalam mengembangkan imajinasi dan logikanya dengan baik. 

Untuk lebih singkatnya, metode sugesti-imajinasi merupakan metode yang 

menciptakan suasana pembelajaran keterampilan menulis yang nyaman dengan 

cara memberikan sugesti melalui lagu untuk merangsang imajinasi siswa. Apabila 

siswa sudah tersugesti maka mereka dapat dengan mudah berimajinasi atas 
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peristiwa yang dialami orang lain. Sugesti ini akan memudahkan siswa untuk 

menuangkan imajinasi mereka kedalam karangan yang berbentuk cerpen. 

  

2.2.4 Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Metode Sugesti-Imajinasi 

Penerapan pembelajaran menulis dengan metode sugesti-imajinasi 

memiliki kelebihan dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

keterampilan menulis. Pemilihan lagu yang bersyair puitis membantu para siswa 

memperoleh model dalam pembelajaran kosa kata. Pengembangan kosa kata di 

sini mengandung pengertian lebih dari sekedar penambahan kosa kata baru, tetapi 

lebih pada penempatan konsep-konsep baru dalam tatanan yang lebih baik atau 

kedalaman susunan-susunan tambah (Tarigan 1985 : 22). 

Sugesti yang diberikan melalui pemutaran lagu dapat merangsang dan 

menkondisikan siswa sedemikian rupa sehingga siswa dapat memberikan respon 

yang bersifat positif. 

Penggunaan metode sugesti-imajinasi tidak cukup efektif bagi kelompok 

siswa dengan tingkat keterampilan menyimak yang rendah. Stimulus yang 

disampaikan secara lisan menghendaki adanya keterampilan yang baik. Dengan 

demikian, komunikasi yang terjalin bisa diarahkan menuju target yang hendak 

dicapai, yaitu sugesti untuk membangun imjinasi siswa. 

Metode sugesti-imajinasi sulit digunakan bila siswa cenderung pasif. 

Metode ini mensyaratkan adanya keaktifan dari pihak siswa, siswa harus aktif 

menerima stimulus dan memberi respon dalam bentuk simbol-simbol verbal.  
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2.2.5 Media Lagu 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang berarti tengah, perantara, 

atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad 1997: 3). 

Penggunaan media harus sejalan dengan tujuan pengajaran yang telah 

dirumuskan. Manakala tujuan pembelajaran diabaikan dalam menggunakan media 

maka bukan lagi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi sebagai penghambat dalam 

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Penggunaan media dalam proses 

belajar mengajar juga dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan minat, 

membangkitkan motivasi, dan stimulus dalam proses belajar mengajar, serta dapat 

mempengaruhi psikologi siswa. Oleh karena itu, media dapat digunakan secara 

tepat, secara nyata membantu, dan mempermudah proses belajar mengajar. 

Dengan demikian, hasil pembelajaran dapat lebih optimal. 

Lagu adalah ragam suara yang berirama (Alwi 2002: 624). Lagu adalah 

bagian dari karya musik dan musik adalah salah satu bagian dari karya seni. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa lagu adalah suara yang berirama dipadukan 

dengan ritme-ritme tertentu dalam irama sehingga akan muncul beberapa jenis 

lagu, seperti keroncong, dangdut, pop, rock, dan jazz. 

Pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan media lagu, yaitu 

menyoroti teks lagu tersebut dari tema dan alur. Dengan menyoroti dua hal 

tersebut media lagu dapat mempermudah siswa dalam memberi gambaran 

pengalaman orang lain yang akan dijadikan sebagai bahan dasar penulisan cerpen. 
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Selain itu, penggunaan media lagu dalam pembelajaran menulis cerpen 

harus memiliki syarat. Syarat tersebut, yaitu (1) kesesuaian tema dengan usia. 

Artinya, tema yang dipilih harus sesuai dengan usia anak berdasarkan jenjang 

pendidikan, apakah itu siswa SD, SMP, atau SMA, (2) mempunyai alur cerita 

yang jelas, dan (3) lirik lagu harus berupa cerita sehingga memudahkan siswa 

dalam mengembangkan ide, gagasan, atau perasaannya. 

  

2.2.6 Pembelajaran Menulis Cerpen Melalui Metode Sugesti-Imajinasi      

Media Lagu 

Menulis karangan berdasarkan pengalaman orang lain merupakan salah 

satu kompetensi dasar yang berlaku dalam kurikulum 2006 (KTSP). Dalam hal 

ini, siswa sebagai subjek penelitian dituntut untuk mampu menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman orang lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menulis cerpen, yaitu: menentukan tema, membuat kerangka karangan, 

menentukan tokoh, latar, sudut pandang, dan mengembangkan kerangka menjadi 

karangan. 

Menulis merupakan aktivitas yang menggunakan seluruh belahan otak. 

Baik otak kanan maupun otak kiri yang tidak satu pun belahan otak itu bekerja 

secara sempurna tanpa adanya rangsangan atau dorongan dari bagian yang lain. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembelajaran menulis yang baik dari guru 

agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode sugesti-imajinasi merupakan 

pembelajaran di mana siswa ditempatkan pada suasana yang nyaman, santai, dan 
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menggembirakan, sugesti melalui lagu untuk merangsang imajinasi siswa ketika 

menulis cerpen. Sehingga pada dasarnya pembelajaran dengan menggunakan 

metode sugesti-imajinasi berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus 

dan respon siswa dalam pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran menjadi hal 

yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi siswa. 

Penggunaan media lagu dalam pembelajaran menulis cerpen, merupakan 

media yang efektif untuk memberi stimulus pada siswa sehingga dapat dengan 

mudah membangkitkan imajinasi bagi siswa. Lagu dijadikan sebagai lahan 

inspirasi bagi siswa dalam menulis cerpen karena lagu merupakan potret 

kehidupan manusia yang disajikan dengan bentuk yang berbeda. Sebagian besar 

isi lagu yang terkandung di dalam lagu tidak lepas dari kejadian dan peristiwa 

yang benar-benar dialami oleh sang pencipta lagu. Dengan menyoroti hal tersebut 

media lagu dapat memudahkan siswa mengembangkan ide, gagasan, atau 

perasaan kedalam sebuah karya sastra yang berupa cerpen. Selain itu, media lagu 

dapat menciptakan suasana yang nyaman, santai, dan menggembirakan, sehingga 

siswa jauh dari tekanan stres dan mudah lelah. 

Pembelajaran awal pada menulis cerpen ini, guru melakukan pendahuluan 

dengan memberikan apersepsi dan motivasi pada siswa. Apersepsi dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangun minat siswa 

terhadap cerpen. Siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses pembelajaran 

dengan posisi duduk yang santai dan tidak tegang. Kemudian guru baru 

memberikan penjelasan kepada siswa mengenai kompetensi dasar serta manfaat 

yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menulis cerpen.  
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Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok materi pembelajaran menulis 

cerpen. pada kegiatan inti ini, guru menjelaskan mengenai proses pemebelajaran 

menulis cerpen dengan metode sugesti-imajinasi media lagu. Pada proses 

pembelajaran, siswa diminta untuk mendengarkan dua buah lagu, siswa di minta 

untuk menikmati dan meresapi isi lagu yang disajikan. Ketika siswa melakukkan 

proses sugesti-imajinasi guru memberi bimbingan dan arahan kepada siswa, dan 

siswa diminta untuk selalu aktif menulis setiap gagasan yang muncul. Setelah 

siswa selesai melakukan proses sugesti-imiajinasi, siswa menelaah dan 

mengelompokkan gagasannya. Siswa menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen 

yang akan dijadikan sebagai kerangka karangan. Kemudian guru baru meminta 

siswa untuk berlatih menulis cerpen, ketika siswa menulis, guru memutarkan lagu 

tersebut kembali untuk membangun imajinasi siswa. 

Setelah semua siswa selesai, lagu yang diputarkan oleh guru dihentikan. 

Kemudian siswa dan guru berdiskusi untuk mengemukakan pendapat mengenai 

manfaat pembelajaran menulis cerpen. Guru menyimpulkan pembelajaran menulis 

cerpen pada pertemuan hari itu dan mengevaluasinya.  

 

2.3  Kerangka Berpikir 

Prestasi belajar menulis sebagai salah satu kompetensi dalam 

pembelajaran sastra yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, penyajian materi dengan 

metode yang tepat perlu terus diupayakan, salah satunya metode sugesti-imajinasi 

media lagu. Metode sugesti-imajinasi media lagu merupakan salah satu metode 

yang memanfaatkan lagu sebagai media pembelajaran. Metode sugesti-imajinasi 
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adalah metode pembelajaran yang dapat menuntun siswa berekspresi. Hal ini 

terjadi karena melalui lagu, pikiran siswa akan terangsang untuk menggambarkan 

sesuatu yang terdapat pada imajinasi siswa di dalam lagu tersebut. Penggunaan 

media dalam metode ini dimaksudkan agar siswa tersugesti dan berimajinasi dari 

lagu yang diputarkan dalam menuliskan gagasan yang ada sebelum kegiatan 

menulis cerpen. 

Dengan dasar tersebut diharapkan dengan penerapan metode sugesti-

imajinasi media lagu akan dapat menuntun pikiran siswa dalam menulis cerpen 

sehingga dapat menghasilkan tulisan yang baik. 

Keterampilan menulis siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah 

Kabupaten Pemalang belum memuaskan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor tersebut di antaranya dari siswa itu sendiri maupun dari guru 

kurang memanfaatkan metode serta media dalam pembelajaran. Pemilihan dan 

penggunaan metode pembelajaran adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan di dalam proses belajar-mengajar. 

Meneropong masalah yang terjadi selama ini dalam pembelajaran menulis 

cerpen yang dilakukan guru masih dengan metode ceramah dan pemberian tugas 

melalui Lembar Kerja Siswa tanpa adanya penjelasan lengkap dari guru, latihan, 

bimbingan, pemilihan metode disertai media yang kurang tepat mengakibatkan 

kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen sehingga 

proses belajar-mengajar kurang maksimal. 

Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka diadakanlah penelitian ini 

sebagai tindakan perbaikan pada pembelajaran sebelumnya. Penelitian ini 
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diharapkan dapat tercapai dengan penelitian tindakan kelas. Keterampilan menulis 

cerpen siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang akan 

mengalami peningkatan apabila pembelajaran keterampilan menulis cerpen 

dilaksanakan dengan menggunakan metode yang tepat. Salah satu metode 

pembelajaran yang memenuhi kebutuhan tersebut adalah metode sugesti-

imajinasi. Metode pembelajaran menulis dengan cara memberikan sugesti lewat 

lagu untuk merangsang imajinasi siswa. Kendala-kendala yang dihadapi siswa 

dalam menulis cerpen dapat teratasi dengan metode sugesti-imajinasi media lagu 

dan hasil yang dicapai lebih optimal.  

 

2.4  Hipotesis Tindakan 

Hipotesis penelitian tindakan kelas ini adalah terjadinya peningkatan 

keterampilan menulis cerpen dan perubahan tingkah laku pada siswa kelas X-A 

MA Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang setelah mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). Setiap putarannya dirancang melalui fase perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan 

pembelajaran. Secara singkat penelitian kelas dapat didefinisikan sebagai bentuk 

kegiatan yang bersifat refleksi oleh pelaku tindakan yang dilaksanakan untuk 

meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan yang dilakukan serta 

memperbaiki kondisi yang mana praktik-praktik pembelajaran tersebut dilakukan.  

Desain suatu penelitian sebenarnya banyak sekali macamnya. Kajian ini 

dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan  kemantapan rasional dari 

tindakan-tindakan yang dilakukan serta memperbaiki kondisi-kondisi praktik-

praktik pembelajaran. Siklus ini terdiri atas empat komponen, yaitu meliputi 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat komponen tersebut 

dipandang sebagai salah satu siklus. Jika tindakan siklus I nilai rata-ratanya belum 

mencapai target yang ditentukan, akan dilakukan siklus II. 

1. Perencanaan, adalah rencana penelitian tindakan kelas yang tersusun 

dengan baik dan harus memandang ke depan. Rencana umumnya harus 

cukup fleksibel untuk dapat diadaptasikan. Rencana merupakan suatu 

tindakan untuk memperbaiki peningkatan atau perubahan sebagai solusi. 

Dalam penelitian ini rencana berupa pembelajaran menulis cerpen 
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2. Tindakan, adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terkendali 

yang merupakan praktik yang cermat dan bijaksana. Tindakan yang 

dilakukan oleh guru sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan yang 

meningkat atau perubahan sebagai solusi. Tindakan di sini maksudnya 

adalah melaksanakan perbaikan dan peningkatan keterampilan menulis 

cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu 

3. Observasi, adalah kegiatan mengamati hasil atau dampak dari tindakan 

yang dilakukan oleh siswa, tanggung jawab siswa, diamati, dan dicatat 

untuk pertimbangan dan perencanaan pada siklus berikutnya. Observasi 

berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan yang terkait 

4. Refleksi, adalah mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan yang 

dicatat dalam observasi. Refleksi merupakan kegiatan mengkaji, melihat, 

dan mempertimbangkan atas hasil atau dampak dari tindakan. Berdasarkan 

hasil refleksi ini peneliti bersama guru dapat melakukan revisi terhadap 

rencana awal untuk siklus berikutnya. 

Berikut ini merupakan gambar 1 siklus penelitian tindakan kelas ini.  

      OA             P        RP 

           

 

    

 R T R T 

  

                O                                                O      

SIKLUS I SIKLUS II 
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Keterangan: 

OA : Observasi Awal  T  : Tindakan                R   : Refleksi 

P     : Perencanaan  O : Observasi      RP : Revisi Perencanaan 

3.1.1 Proses Tindakan Siklus I 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan ini merupakan kegiatan menentukan langkah-langkah 

yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan permasalahan. Langkah ini 

merupakan upaya perbaikan kelemahan dalam proses pembelajaran menulis 

cerpen di MA Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang kelas X-A. Dalam 

siklus ini hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanan ini adalah menyusun 

rencana pembelajaran, menyiapkan lagu sebagai media pembelajaran menulis 

cerpen, membuat dan menyiapkan contoh cerpen, menyiapkan instrumen 

penelitian berupa lembar observasi, wawancara, jurnal, dan angket, serta 

menyiapkan perangkat tes mengarang, yaitu berupa soal tes dan pedoman 

penilaian.  

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh guru sebagai upaya 

perbaikan keterampilan menulis cerpen siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang 

Tengah Kabupaten Pemalang. Tindakan yang dilakukan peneliti secara garis besar 

adalah melaksanakan proses pembelajaran menulis cerpen melalui metode 

sugesti-imajinasi media lagu. Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti 

proses meliputi tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. 
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(1) Tahap Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan peneliti mengkondisikan siswa untuk siap 

melaksanakan proses pembelajaran menulis cerpen. Pada tahap ini guru memberi 

apersepsi yang bertujuan memancing siswa agar tertarik pada pembelajaran 

menulis cerpen, guru melakukan tanya jawab dengan siswa berkaitan dengan 

kegiatan menulis cerpen. 

(2) Tahap Inti 

 Tahap inti, yaitu peneliti melaksanakan kegiatan belajar mengajar menulis 

cerpen. Peneliti berdiskusi dengan siswa berkaitan dengan pengetahuan mereka 

tentang cerpen. Peneliti membagikan contoh cerpen kepada siswa. Siswa 

mendengarkan penjelasan dari guru mengenai cerpen yang mencakup unsur-unsur 

cerpen dan langkah-langkah menulis cerpen. Peneliti menjelaskan proses 

pembelajaran menulis cerpen dengan metode sugesti-imajinasi media lagu. 

Peneliti memutarkan lagu kemudian siswa mernyimak dan meresapi isi lagu. 

Siswa diminta untuk berimajinasi, memunculkan ide cerita, menciptakan 

gambaran dan kejadian berdasarkan isi lagu, menentukan siapa tokohnya, apa 

masalahnya, dan bagaimana latarnya dengan bimbingan guru. Siswa aktif 

menuliskan gagasan yang muncul saat menikmati lagu. Siswa mengelompokkan 

gagasan. Peneliti memberi penguatan. Siswa diminta menentukan unsur-unsur 

intrinsic yang akan digunakan dalam menyususn kerangka karangan.  Siswa mulai 

berlatih menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu secara 

individu dengan bimbingan guru dan diiringi lagu. Siswa dan guru berdiskusi 

mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami ketika menulis cerpen. 
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(3) Tahap Penutup 

Tahap penutup, yaitu siswa dan peneliti melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran menulis cerpen yang telah dilaksanakan. Peneliti 

membagikan jurnal siswa dan angket Check list untuk diisi oleh siswa. Di 

samping itu, peneliti juga mewawancarai tiga orang yang dipilih. Peneliti sendiri 

juga mengisi jurnal guru untuk mengetahui fenomena yang terjadi selama 

pembelajaran menulis cerpen dilaksanakan. 

3.1.1.3 Observasi 

 Observasi dilakukan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis 

cerpen setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode sugesti-

imajinasi media lagu. Observasi dilakukan melalui data tes dan nontes. Observasi 

data hasil tes digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis 

cerpen. Selain data tes, observasi dapat dilakukan melalui data nontes, yaitu 

berupa pengamatan langsung atau observasi, jurnal, wawancara, dan angket. 

Observasi melalui data pengamatan langsung bertujuan mengetahui perilaku 

positif dan negatif siswa pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Observasi 

melalui data jurnal bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menulis 

cerpen. Observasi melalui data wawancara bertujuan mengetahui minat terhadap 

pembelajaran menulis cerpen dengan metode sugesti-imajinasi media lagu. 

Observasi melalui data check list bertujuan mengetahui seberapa besar minat 

siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen dengan metode sugesti-imajinasi 

media lagu. 
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3.1.1.4 Refleksi  

 Refleksi merupakan langkah untuk mengkaji, melihat, dan 

mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan. Berdasarkan hasil refleksi 

maka penulis dapat melakukan revisi terhadap rencana selanjutnya atau rencana 

awal siklus II. Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil tes dan nontes siklus 

I dengan tujuan mengetahui hasil atau dampak pelaksanaan tindakan. Tahap 

refleksi ini dilakukan setelah pembelajaran siklus I selesai. Peneliti menganalisis 

hasil tes dan nontes siklus I. Apabila rata-rata tes belum memenuhi target yang 

ditentukan, yaitu 65 maka akan dilakukan siklus II. Masalah-masalah yang terjadi 

pada siklus I akan dicari pemecahannya sedangkan kelebihan-kelebihan yang ada 

pada siklus I dipertahankan dan ditingkatkan. 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

3.1.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan ini merupakan rencana kegiatan menentukan langkah-

langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang 

ditemukan pada siklus I. Dalam siklus II ini hal-hal yang dilakukan pada tahap 

perencanaan ini adalah menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan lagu yang 

berbeda dari pertemuan sebelumnya, membuat dan menyediakan contoh cerpen 

yang berbeda dari pertemuan sebelumnya, menyiapkan instrumen penelitian 

berupa lembar observasi, wawancara, jurnal, dan angket check list, serta 

menyiapkan perangkat tes mengarang, yaitu berupa soal tes dan pedoman 

penilaian yang akan digunakan dalam evaluasi hasil belajar pada siklus II. 
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3.1.2.2 Tindakan 

 Tindakan yang dilakukan pada siklus II adalah memberikan umpan balik 

mengenai hasil yang diperoleh pada siklus I, yaitu memperbaiki kesalahan-

kesalahan perilaku yang menjadi penghambat kegiatan menulis cerpen, 

memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh siswa pada pembelajaran siklus I, 

dan peneliti berusaha memperbaiki proses pembelajaran pada siklus I. Tindakan 

yang dilakukan dalam tahap ini terdiri atas tahap pendahuluan, tahap inti, dan 

tahap penutup.  

(1) Tahap Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan, peneliti menanyakan keadaan siswa, 

mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran keterampilan 

menulis cerpen. Peneliti menjelaskan kesalahan siswa berkaitan dengan unsur-

unsur cerpen dengan menghadirkan salah satu hasil menulis cerpen siklus I. 

Peneliti meminta siswa untuk lebih konsentrasi dalam kegiatan menulis cerpen. 

Peneliti memotivasi siswa agar dapat meningkatkan keterampilan menulis cerpen. 

(2) Tahap Inti 

Pada tahap inti, peneliti melakukan perbaikan kegiatan pada siklus I, 

seperti: peneliti bersama siswa berdiskusi mengenai kesulitan yang dialami siswa 

dalam menentukan unsur-unsur cerpen. Peneliti menyajikan contoh cerpen yang 

berbeda dari siklus I. Siswa diberi penguatan mengenai cerpen yang mencakup 

unsur-unsur cerpen. Peneliti memutarkan lagu yang berbeda dari siklus I. Namun, 

karekter, tema, dan irama lagu pada siklus II sama dengan lagu pada siklus I. 

Kemudian siswa menyimak dan meresapi isi lagu. Siswa diminta untuk 
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berimajinasi, memunculkan ide cerita, menciptakan gambaran dan kejadian, 

menentukan siapa tokoh utamanya, apa masalahnya, dan bagaimana latarnya 

dengan bimbingan peneliti. Siswa mengelompokkan gagasan. Peneliti memberi 

penguatan. Siswa diminta menentukan unsur-unsur intrinsic yang akan digunakan 

dalam menyususn kerangka karangan.  Siswa mulai berlatih menulis cerpen 

melalui metode sugesti-imajinasi media lagu secara individu dengan bimbingan 

guru dan diiringi lagu. 

(3) Tahap Penutup 

Pada tahap ini peneliti bersama siswa mengadakan refleksi terhadap 

pembelajaran dan membuat simpulan terhadap pembelajaran keterampilan 

menulis cerpen. Siswa diminta untuk mengisi jurnal yang telah dipersiapkan oleh 

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

itu disertai pengisian check list.  

3.1.2.3 Observasi 

 Observasi pada siklus II ini sama dengan pada siklus I, yaitu dilakukan 

untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis cerpen setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan metode sugesti-imajinasi media lagu. 

Observasi dilakukan melalui data tes dan nontes. Observasi data hasil tes 

digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis cerpen. Selain 

data tes, observasi dapat dilakukan melalui data nontes, yaitu berupa pengamatan 

langsung atau observasi, jurnal, wawancara, dan angket check list. Observasi 

melalui data pengamatan langsung bertujuan mengetahui perilaku positif dan 

negatif siswa pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Observasi melalui data 
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jurnal bertujuan mengetahui kesulitan siswa dalam menulis cerpen. Observasi 

melalui data wawancara bertujuan mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran 

menulis cerpen dengan metode sugesti-imajinasi media lagu. Observasi melalui 

data check list bertujuan mengetahui seberapa besar minat siswa terhadap 

pembelajaran menulis cerpen dengan metode sugesti-imajinasi media lagu. 

3.1.2.4 Refleksi 

 Refleksi pada siklus II ini, dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu dalam pembelajaran menulis 

cerpen, dan untuk melihat peningkatan keterampilan menulis cerpen, serta 

mengetahui perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menulis 

cerpen. Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil tes dan nontes siklus II 

dengan tujuan mengetahui hasil atau dampak pelaksanaan tindakan. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang 

Tengah Kabupaten Pemalang. Kelas tersebut berjumlah 25 siswa, yang terdiri atas 

16 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Penentuan subjek penelitian ini 

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. 

1. Hasil wawancara dengan guru bahasa dan sastra Indonesia kelas X, diperoleh 

informasi bahwa di antara kelas X-A dan X-B keterampilan menulis cerpen 

yang belum maksimal adalah kelas X-A. 

2. Kemampuan menulis cerpen siswa kelas X-A rendah maka perlu dicarikan cara 

mengatasi masalah tersebut.     
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3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian tindakan kelas ini ada dua, yaitu keterampilan menulis 

cerpen sebagai variabel terikat, dan metode sugesti-imajinasi media lagu sebagai 

variabel bebas.  

3.3.1 Keterampilan Menulis Cerpen 

 Menulis merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa dalam 

menulis cerpen. Keterampilan menulis cerpen yang dilakukan oleh siswa kelas X-

A MA Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang dapat diperoleh dari hasil 

siswa ketika siswa melaksanakan tugas yang diberikan oleh peneliti, yaitu menulis 

cerpen. Dalam penelitian tindakan kelas ini siswa dikatakan berhasil bila telah 

mencapai nilai ketuntasan belajar sebesar 70. 

3.3.2 Metode Sugesti-Imajinasi Media Lagu 

Prinsip dasar metode sugesti-imajinasi adalah metode pembelajaran 

menulis dengan cara memberikan sugesti melalui lagu untuk merangsang 

imajinasi siswa. Lagu berfungsi sebagai pencipta suasana sugestif, stimulus, 

sekaligus jembatan bagi siswa untuk membayangkan atau menciptakan gambaran 

dan kejadian atau peristiwa yang telah dialami seseorang. 

Lagu yang dipilih tidak hanya harus sesuai dengan materi dan tema 

pembelajaran, tetapi harus disesuaikan dengan selera dan minat siswa. Lagu yang 

sesuai dengan selera siswa akan menciptakan suasana yang nyaman dan 

menyenangkan untuk mensugesti siswa dalam mengembangkan imajinasi dan 

logikanya dengan baik. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

3.4.1 Bentuk Instrumen 

 Bentuk instrumen penelitian tindakan kelas ini ada dua bentuk, yaitu 

instrumen tes dan instrumen nontes. Instrumen tes digunakan untuk 

mengungkapkan data tentang keterampilan menulis cerpen. Instrumen nontes 

berupa lembar observasi, lembar check list, lembar jurnal, dan pedoman 

wawancara. 

3.4.1.1 Instrumen Tes 

 Tes yang digunakan untuk mengetahui keterampilan menulis cerpen 

adalah tes tertulis pada siklus I, siswa ditugasi menulis cerpen adalah bentuk 

karangan yang di dalamnya tertera tema, alur, tokoh-penokohan, dan latar. Pada 

siklus II siswa ditugasi menulis cerpen adalah bentuk karangan yang di dalamnya 

tertera tema, alur, tokoh-penokohan, dan latar.  

 Tes ini dilakukan setelah siswa mendapatkan penjelasan dari guru 

mengenai berbagai unsur pembangun cerpen, langkah-langkah menulis cerpan, 

dan setelah siswa memahami penerapan metode sugesti-imajinasi media lagu. 

Nilai akhir siswa menulis cerpen adalah skor keseluruhan dari masing-masing 

aspek yang dinilai. 

Tabel 1. Skor Penilaian Tes Menulis Cerpen 

Aspek Penilaian Skor Maksimal 

- Tema dan Amanat 10 

- Tokoh dan Penokohan 20 

- Alur 20 

- Latar 10 
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- Diksi dan Gaya Bahasa 10 

- Sudut Pandang 10 

- Kepaduan Unsur-unsur Pembangun 

Cerpen 

20 

Jumlah 100 

 Peneliti dapat menilai dan mengetahui hasil tes menulis siswa melalui 

aspek-aspek penilaian tersebut. Masing-masing aspek penilaian memiliki unsur-

unsur dan kriteria tertentu yang dikategorikan dalam penilain sangat baik (SB), 

baik (B), cukup baik (CB), kurang baik (KB), dan kurang (K). Untuk penjelasan 

lebih lanjut terdapat dalam tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Aspek Penilaian Tes Menulis Cerpen 

Aspek Skor Kriteria Kategori 

Tema dan Amanat  9-10 Tema dan amanat sangat 

relevan dengan cerpen 

SB 

 6-8 Tema dan amanat cukup 

relevan dengan cerpen 

B 

 3-5 Tema dan amanat cukup 

relevan dengan cerpen 

C 

 0-2 Tema dan amanat tidak 

relevan dengan cerpen 

K 

Tokoh dan penokohan 16-20 Penggambaran tokoh dan 

penokohan jelas 

SB 

 11-15 Penggambaran tokoh dan 

penokohan cukup jelas 

B 

 6-10 Penggambaran tokoh dan 

penokohan kurang jelas 

C 

 0-5 Penggambaran tokoh dan 

penokohan tidak jelas 

K 
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Alur 16-20 Rangkaian peristiwa dalam 

cerpen disusun secara logis 

dan sesuai dengan lirik lagu 

SB 

 11-15 Rangkaian peristiwa dalam 

cerpen disusun cukup logis 

dan cukup sesuai dengan lirik 

lagu 

B 

 6-10 Rangkaian peristiwa dalam 

cerpen disusun kurang logis 

dan kurang sesuai dengan 

lirik lagu 

C 

 0-5 Rangkaian peristiwa dalam 

cerpen disusun tidak logis 

dan tidak sesuai dengan lirik 

lagu 

K 

Latar 9-10 Pemilihan tempat, waktu dan 

suasana yang 

menggambarkan terjadinya 

peristiwa sangat tepat 

SB 

 6-8 Pemilihan tempat, waktu dan 

suasana yang 

menggambarkan terjadinya 

peristiwa cukup tepat 

B 

 3-5 Pemilihan tempat, waktu dan 

suasana yang 

menggambarkan terjadinya 

peristiwa kurang tepat 

C 

 0-2 Pemilihan tempat, waktu dan 

suasana yang 

menggambarkan terjadinya 

K 
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peristiwa tidak tepat 

Diksi dan Gaya Bahasa 9-10 Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sesuai dengan situasi 

SB 

 6-8 Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa cukup sesuai dengan 

situasi 

B 

 3-5 Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa kurang sesuai dengan 

situasi 

C 

 0-2 Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa tidak sesuai dengan 

situasi 

K 

Sudut Pandang 9-10 Sudut pandang yang 

digunakan dapat menjelaskan 

tokoh  

SB 

 6-8 Sudut pandang yang 

digunakan cukup dapat 

menjelaskan tokoh  

B 

 3-5 Sudut pandang yang 

digunakan kurang dapat 

menjelaskan tokoh  

C 

 0-2 Sudut pandang yang 

digunakan tidak dapat 

menjelaskan tokoh  

K 

Kepaduan unsur-unsur 

Pembangun cerpen 

16-20 Kepaduan unsur-unsur 

pembangun cerpen sudah 

tepat 

SB 

 11-15 Kepaduan unsur-unsur 

pembangun cerpen cukup 

tepat 

B 
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 6-10 Kepaduan unsur-unsur 

pembangun cerpen kurang 

tepat 

C 

 0-5 Kepaduan unsur-unsur 

pembangun cerpen tidak tepat 

K 

 

Tabel 3 Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Cerpen 

No Nilai Kategori 

1 85 – 100 Sangat baik 

2 70 – 84 Baik 

3 60 – 69 Cukup 

4 0 – 59 Kurang 

Berdasarkan pedoman penilaian keterampilan menulis cerpen tersebut, 

dapat diketahui keterampilan siswa dalam menulis cerpen berhasil sangat baik, 

berhasil baik, berhasil cukup baik, dan berhasil kurang baik. Siswa yang berhasil 

sangat baik adalah siswa yang memperoleh nilai 85 – 100, siswa yang berhasil 

dengan baik adalah siswa yang memperoleh nilai 75 – 84, siswa yang berhasil 

dengan kategori cukup adalah siswa yang memperoleh nilai 60 – 69, dan siswa 

yang berhasil dengan kategori kurang baik adalah siswa yang memperoleh nilai 0 

– 59.  

3.4.1.2 Instrumen Nontes 

 Instrumen nontes pada penelitian ini terdiri atas lembar observasi, 

pedoman wawancara, check list, jurnal, dan dokumentasi foto. 

3.4.1.2.1 Lembar Observasi 

 Pedoman observasi siswa memuat segala tingkah laku setiap siswa selama 

proses pembelajaran menulis cerpen dengan metode sugesti-imajinasi media lagu 
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sejak sasaran yang diamati dalam observasi siswa adalah perilakunya. Perilaku 

positif yang diobservasi adalah siswa siap mengikuti pembelajaran, siswa 

memperhatikan penjelasan guru dan tidak melakukan kegiatan yang tidak perlu 

(mengganggu teman, mengantuk, melamun), siswa berpartisipasi aktif saat proses 

pembelajaran, siswa aktif bertanya, siswa tidak meremehkan kegiatan menyimak, 

siswa tidak meremehkan kegiatan imajinasi, siswa mengikuti proses penulisan 

gagasan, dan siswa menulis cerpen dengan baik dan penuh konsentrasi. Perilaku 

negatif yang diobservasi adalah siswa tidak siap mengikuti pembelajaran, siswa 

yang tidak memperhatikan penjelasan guru, siswa tidak berpartisipasi aktif saat 

proses pembelajaran, siswa yang tidak aktif bertanya kepada guru, siswa 

meremehkan kegiatan menyimak, siswa meremehkan kegiatan imajinasi, siswa 

tidak mengikuti proses penulisan gagasan, dan siswa tidak menulis cerpen dengan 

baik dan tidak konsentrasi.   

3.4.1.2.2 Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara dilakukan peneliti untuk mendapat informasi atau 

pendapat siswa tentang pembelajaran menulis cerpen. Wawancara ini berpedoman 

pada lembar wawancara yang telah disiapkan untuk siswa. Hal-hal yang 

ditanyakan adalah perasaan siswa saat mendapatkan pembelajaran menulis cerpen, 

kesulitan yang dirasakan saat menulis cerpen, pendapat siswa tentang metode 

sugesti-imajinasi media lagu, kesulitan yang dirasakan saat proses sugesti-

imajinasi, dan saran siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen melalui sugesti-

imajinasi media lagu.  
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3.4.1.2.3 Check List 

Check list  dipilih sebagai alternatif pengumpulan data karena lebih praktis 

dan efisien.  Check list  lebih praktis dan efisien karena berisi jawaban tertutup, 

yaitu jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Check list 

berisi beberapa aspek, yaitu minat terhadap metode pembelajaran, pendapat siswa 

terhadap metode pembelajaran, minat siswa terhadap pembelajaran menulis 

cerpen, pendapat siswa tentang media pembelajaran, pendapat siswa tentang cara 

guru mengajar, dan peningkatan keterampilan siswa menulis cerpen.   

3.4.1.2.4 Jurnal  

 Jurnal ini terdiri atas dua jenis, yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal 

siswa berisi tentang kesulitan siswa, pendapat, pesan atau kesan tentang 

pembelajaran menulis cerpen. Jurnal guru diisi guru pada saat akhir pembelajaran. 

Jurnal ini berfungsi untuk mendiskripsikan atau mencatat fenomena saat 

pembelajaran, yaitu respon siswa, keaktifan siswa, dan tingkah laku siswa saat 

pembelajaran. 

3.4.1.2.5 Dokumentasi Foto 

 Dokumentasi foto hanya sebagai pelengkap cara atau teknik dalam 

mengambil data. Foto merupakan pelengkap atau sumber data tambahan. Dalam 

penelitian tindakan kelas ini foto digunakan untuk mendokumentasikan keaktifan 

siswa di kelas saat proses pembelajaran berlangsung, saat melakukan kegiatan 

imajinasi, saat siswa ditugasi menulis cerpan, dan merekam fenomena yang terjadi 

pada siswa dengan tingah lakunya saat pembelajaran. 
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3.4.2 Uji Validitas 

 Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesatuan instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid bila mampu 

mengukur apa yang diinginkan pada data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Uji instrumen tes dilakukan dengan menggunakan validitas isi dan permukaan. 

Validitas isi dilakukan dengan menyesuaikan semua aspek menulis cerpen yang 

akan dinilai. Adapun validitas permukaan dilakukan dengan cara 

mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru Bahasa Indonesia yang 

mengajar. setelah selesai dikonsultasikan dan dianggap layak maka instrumen ini 

dapat digunakan untuk pengambilan data.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik 

tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui tingkatan keterampilan 

menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu, teknik tes diperoleh 

melalui tes tertulis diambil melalui penilaian tes praktik menulis cerpen 

sedangkan teknik nontes digunakan untuk mengetahui perubahan tingkah laku 

siswa setelah pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi 

media lagu. Teknik nontes diperoleh melalui pedoman observasi, jurnal guru dan 

siswa, check list, pedoman wawancara, dan dokumentasi  foto.  

3.5.1 Teknik Tes 

 Tes dilakukan setelah guru memberikan penjelasan mengenai cerpen dan 

siswa selesai mendiskusikan contoh cerpen yang dihadirkan guru. Tugas ini 
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dilakukan individu artinya masing-masing siswa menulis cerpen. Evaluasi proses 

pembelajaran menulis cerpen ini digunakan tes essai terbuka, yaitu berupa 

penulisan cerpen. Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi tes menulis 

cerpen adalah tema dan amanat, alur, tokoh dan penokohan, latar, diksi dan gaya 

bahasa, sudut pandang, dan kepaduan unsur-unsur pembangun cerpen. 

3.5.2 Teknik Nontes 

3.5.2.1 Observasi 

 Observasi dilakukan oleh dua orang peneliti yang pertama adalah peneliti 

sendiri. Peneliti mengamati perilaku positif dan negatif yang muncul pada siswa. 

Perilaku positif atau negatif ini sudah dituliskan pada lembar observasi siswa, 

peneliti tinggal memberi tanda check list saja. Peneliti yang kedua dilakukan oleh 

orang lain yang tugasnya adalah mengobservasi kelas. Maksudnya peneliti kedua 

mengamati keadaan siswa keseluruhan pada saat pembelajaran materi menulis 

cerpen kepada siswa. 

3.5.2.2 Wawancara 

 Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terbuka yang 

subjeknya tahu sedang diwawancarai dan tahu maksud wawancara. Tujuannya 

agar mengetahui pandangan sikap, dan motivasi siswa dalam pembelajaran. 

Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran sekolah. Wawancara dilakukan pada 

siswa yang mendapat nilai tinggi, sedang, dan rendah. Wawancara melalui 

beberapa tahap, yaitu (1) menyiapkan lembar wawancara, (2) menentukan tiga 

orang siswa yang akan diwawancara, (3) mengajukan pertanyaan pada siswa, (4) 
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memberikan dorongan dan motivasi pada siswa, dan (5) peneliti menilai jawaban 

siswa yang diwawancarai.   

3.5.2.3 Jurnal 

 Jurnal berisi pertanyaan seperti pertanyaan wawancara, yaitu pertanyaan 

terbuka yang dijawab oleh siswa secara tertulis. Pengisian jurnal dilakukan setelah 

proses pembelajaran menulis cerpen selesai. Tujuan dari jurnal juga seperti tujuan 

wawancara, yaitu mengetahui pandangan, sikap, dan motivasi siswa dalam 

pembelajaran. Jurnal guru diisi oleh guru mengenai catatan perilaku siswa selama 

pembelajaran, respon siswa terhadap pembelajaran, dan keaktifan siswa. Jurnal 

siswa diisi oleh masing-masing siswa mengenai pendapat siswa terhadap 

pembelajaran menulis cerpen. 

3.5.2.4 Check List 

Check list berisi pertanyaan tertutup yang biasanya hanya terdiri atas 

jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju atau tidak setuju. Check list diberikan 

pada siswa setelah pembelajaran menulis cerpen selesai. Pengisian lembar  check 

list bersamaan dengan pengisian jurnal siswa. Check list bertujuan memudahkan 

siswa dalam memberi jawaban dan memudahkan peneliti menganalisis data 

karena berisi pertanyaan dengan jawaban tertutup. 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto 

 Dokumentasi foto adalah bukti autentik keadaan tingkah laku siswa saat 

pembelajaran. Dokumentasi ini menampilkan siswa ketika mendengarkan 

penjelasan dari guru, keaktifan siswa, sikap siswa saat kegiatan imajinasi, sikap 

siswa saat proses penulisan gagasan, dan ketika siswa menulis cerpen. 
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Dokumentasi foto diambil oleh rekan peneliti mulai awal pembelajaran sampai 

akhir pembelajaran. Data-data foto ini berwujud gambar visual yang meliputi 

rangkaian pembelajaran yang kemudian akan dideskripsikan sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

 Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif. Diperoleh 

dari hasil menulis cerpen dengan metode sugesti-imajinasi media lagu dari siklus I 

dan siklus II. 

 Nilai masing-masing siklus dihitung jumlahnya dalam satu kelas kemudian 

dihitung dalam persentase dengan rumusan sebagai berikut. 

%100×∑=
n

fNP  

Keterangan : 

NP  : Skor dalam persen 

  ∑ f  : Skor frekuensi (tiap-tiap interfal) 

 n          : Jumlah responden 

 Hasil penghitungan siklus I dan siklus II dibandingkan akan memberikan 

gambaran persentase peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan metode 

sugesti-imajinasi media lagu. Dengan adanya peningkatan berarti pembelajaran 

menulis cerpen dapat berhasil optimal.  

 

 



 66

3.6.2 Teknik Kualitatif 

 Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data kaulitatif. Data kaulitatif 

diperoleh dari hasil nontes, yaitu observasi, jurnal, check list, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Hasil analisis data observasi akan memberi gambaran siswa 

yang mandapat nilai kurang apakah dia akan tetap berperilaku negatif atau 

sebaliknya apakah siswa yang mendapat nilai tertinggi akan selalu berperilaku 

positif. 

 Data dari jurnal, check list, wawancara, dan dokumentasi foto dapat 

mengetahui kesulitan apa saja yang dialami siswa dalam pembelajaran. Jurnal 

siswa dan wawancara pada dasarnya sama, tetapi jurnal siswa merupakan jawaban 

tertulis dari seluruh siswa sedangkan wawancara adalah jawaban lisan dari tiga 

orang siswa. Kedua instrumen tersebut dipakai untuk mencari kesesuaian antara 

pendapat yang didapat dari jurnal siswa dan dari hasil wawancara. Jurnal siswa 

terkadang bukan murni jawaban sendiri melainkan meniru jawaban temannya. 

Pada wawancara siswa cenderung selalu memberi jawaban yang baik dan sesuai 

hati nurani saat diwawancara peneliti. Oleh karena itu, lembar jurnal siswa dan 

wawancara digunakan untuk teknik pengambilan data. Check list hasilnya lebih 

pasti karena dibuat sebagai jawaban tertutup. Peneliti menghitung berapa jawaban 

sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Penelitian tindakan kelas ini 

akan lebih memberikan gambaran secara nyata mengenai kegiatan pembelajaran 

dan minat masing-masing siswa apabila disertai dokumentasi foto. Dokumentasi 

foto berupa pendeskripsian fenomena-fenomena yang muncul dalam foto selama 

proses pembelajaran berlangsung merupakan bukti autentik dari aktivitas siswa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab IV ini akan disajikan hasil penelitian tindakan kelas. Hasil 

penelitian ini meliputi hasil tes dan hasil nontes. Hasil penelitian ini diperoleh dari 

tes siklus I dan tes siklus II. Hasil tes siklus I dan siklus II merupakan hasil tes 

keterampilan menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. Hasil 

nontes siklus I dan siklus II berasal dari observasi, jurnal, angket check list, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil tes siklus I dan siklus II tersebut 

disajikan dalam bentuk data kuantitatif. Sedangkan hasil nontes siklus I dan siklus 

II disajikan dalam bentuk deskriptif data kualitatif. 

4.1.1 Hasil Siklus I 

Hasil penelitian siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian melalui 

metode sugesti-imajinasi media lagu. Pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen 

siklus I terdiri atas tes dan nontes. Hasil kedua data tersebut diuraikan secara rinci 

sebagai berikut. 

4.1.1.1 Hasil tes 

Pelaksanaan siklus I dilakukan selama dua jam pelajaran. Sebelum 

melaksanakan pembelajaran, peneliti melakukan apersepsi dan menjelaskan 

kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dilanjutkan dengan membagikan 

contoh cerpen kepada siswa. Selanjutnya, siswa mendengarkan penjelasan dari 

guru mengenai cerpen yang mencakup unsur-unsur cerpen dan langkah-langkah 
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menulis cerpen. Langkah selanjutnya, siswa menyimak lagu “Menyesal” oleh 

Reza Herlambang yang diputarkan melalui VCD dan TV. Kegiatan selanjutnya 

dengan bimbingan guru, siswa diminta untuk berimajinasi, mencari gagasan, 

menulis gagasan dan mengelompokkan gagasan dengan diiringi lagu “Menyesal”. 

Selanjutnya, siswa diberi tugas untuk menulis cerpen berdasarkan tema lagu. 

Berikut ini hasil tes menulis cerpen siklus I. 

Tabel 4 Hasil Tes Menulis Cerpen Siklus I 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

85 – 100 
70 – 84 
60 – 69 
0 – 59  

0 
9 
12 
4 

0 
645 
749 
235 

0 
36 
44 
20 

1629 : 25 
= 65,16 

 Jumlah  25 1629 100  
Masih minimnya nilai tes keterampilan menulis cerpen pada siklus I ini, 

kemungkinkan disebabkan siswa masih terlalu asing dengan pembelajaran yang 

ditawarkan oleh peneliti sehingga siswa memerlukan penyesuaian diri dalam 

pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, perolehan nilai keterampilan menulis cerpen 

siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah pada siklus I dapat dilihat pada 

diagram di bawah ini. 
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Diagram 1 

Hasil Tes Menulis Cerpen Siklus I 

Diagram di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen siswa 

kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah pada siklus I ini sebagian besar 

berkategori cukup, yaitu sebesar 44%, kemudian kategori baik sebesar 36% dan 

kategori kurang sebesar 20%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil 

tes keterampilan menulis cerpen yang telah dilakukan melalui siklus I pada siswa 

kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah perlu ditingkatkan lagi karena pada 

siklus I hasil yang dicapai masih belum memuaskan walaupun sudah sesuai 

dengan yang ditargetkan. 

Nilai tes siklus I merupakan penjumlahan skor dari tujuh aspek penilaian 

menulis cerpen meliputi: (1) tema dan amanat, (2) penggunaan tokoh dan 

penokohan, (3) penciptaan alur, (4) pemilihan latar, (5) penggunaan sudut 

pandang, (6) penggunaan diksi dan gaya bahasa, dan (7) kepaduan unsur-unsur 

pembangun cerpen. Hasil masing-masing aspek dapat dilihat sebagai berikut. 

4.1.1.1.1 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Tema dan Amanat 

Penilaian aspek tema dan amanat difokuskan pada kerelevanan tema 

dengan isi cerpen. Hasil penilaian pemilihan tema dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Pemilihan Tema dan Amanat 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

9 – 10 
6 – 8 
3 – 5 
0 – 2  

0 
25 
0 
0 

0 
180 
0 
0 

0 
100 
0 
0 

180 : 25 
= 7,2 

 Jumlah  25 180 100  
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Data di atas menunjukkan bahwa keterampilan  menulis cerpen untuk 

aspek pemilihan tema dan amanat untuk kategori sangat baik dengan rentang nilai 

9 – 10 belum ada siswa yang mencapainya. Kategori baik dengan rentang nilai 6 – 

8 dicapai oleh seluruh siswa atau mencapai 100%. Sedangkan kategori cukup 

dengan rentang nilai 3 – 5 dan kategori kurang dengan rentang nilai 0 – 2 tidak 

ada siswa yang mencapinya. Dengan demikian, kemampuan siswa dalam memilih 

tema yang sesuai dengan isi cerpen dapat dikatakan baik 

4.1.1.1.2 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Tokoh dan Penokohan 

Penilaian aspek tokoh dan penokohan difokuskan pada kekuatan 

penggambaran watak tokoh. Hasil tes aspek tokoh dan penokohan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Tokoh dan Penokohan 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

16 – 20 
11 – 15 
6 – 10 
0 – 5  

0 
20 
5 
0 

0 
250 
50 
0 

0 
80 
20 
0 

300 : 25 
= 12 

 Jumlah  25 300 100  
Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen aspek 

tokoh dan penokohan untuk kategori sangat baik dengan rentang nilai 16 – 20 atau 

skor maksimal belum ada siswa yang mencapainya. Kategori baik dengan rentang 

nilai 11 – 15 dicapai oleh 20 siswa atau sebesar 80%. Kategori kurang dengan 

rentang nilai 6 – 10 dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 20%. Jadi, rata-rata klasikal 

pada aspek tokoh dan penokohan sebesar 12 berkategori baik. 
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4.1.1.1.3 Hasil Tes Menulis cerpen Aspek Penciptaan Alur 

Penilaian penciptaan alur difokuskan pada kemampuan siswa dalam 

merangkai peristiwa yang dihadirkan oleh para pelaku. Hasil penilaian penciptaan 

alur dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penciptaan Alur 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

16 – 20 
11 – 15 
6 – 10 
0 – 5  

0 
25 
0 
0 

0 
325 
0 
0 

0 
100 
0 
0 

325 : 25 
= 13 

 Jumlah  25 325 100  
Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen aspek 

penciptaan alur untuk kategori sangat baik dengan rentang nilai 16 - 20 belum ada 

siswa yang mencapainya. Kategori baik dengan rentang nilai 11 – 15 mencapai 

100% dari jumlah seluruh siswa. Kategori cukup dengan rentang nilai 6 -10 dan 

kategori kurang dengan rentang nilai 0 – 5 tidak ada siswa yang mencapainya. 

Dengan demikian, rata-rata nilai dalam aspek penciptaan alur dikatakan baik. 

4.1.1.1.4.Hasil Tes Menulis cerpen Aspek Pemilihan Latar 

Penilaian aspek pemilihan latar difokuskan pada ketepatan pemilihan 

tempat, waktu, dan suasana dengan peristiwa yang digambarkan. Hasil penilaian 

pemilihan latar dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Pemilihan Latar 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

9 – 10 
6 – 8 
3 – 5 
0 – 2 

0 
21 
4 
0 

0 
155 
20 
0 

0 
84 
16 
0 

175 : 25 
= 7 

 Jumlah  25 175 100  
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Data di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen aspek 

pemilihan latar untuk kategori sangat baik dengan rentang skor antara 9 – 10 

belum ada siswa yang mencapainya. Kategori baik dengan rentang nilai 6 – 8 

dicapai oleh 21 siswa atau 84%. Kategori cukup dengan rentang nilai 3 – 5 dicapai 

oleh 4 siswa atau 16%. Untuk kategori kurang dengan rentang nilai 0 – 5 tidak ada 

siswa yang mencapainya. Dengan demikian, rata-rata nilai dalam aspek pemilihan 

latar dikatakan baik. 

4.1.1.1.5 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penggunaan Sudut Pandang 

Penilaian aspek penggunaan sudut pandang difokuskan pada kejelasan 

siswa dalam memberikan perasaan tokoh kepada pembaca. Hasil penilaian aspek 

penggunaan sudut pandang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penggunaan Sudut Pandang 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

9 – 10 
6 – 8 
3 – 5 
0 – 2  

0 
10 
15 
0 

0 
65 
75 
0 

0 
40 
60 
0 

140 : 25 
= 5,6 

 Jumlah  25 140 100  
Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen pada 

aspek penggunaan sudut pandang untuk kategori sangat baik dengan rentang nilai 

9 – 10 belum ada siswa yang mencapainya. Kategori baik dengan rentang nilai 6 – 

8 dicapai oleh 10 siswa atau 40%. Kategori cukup dengan rentang nilai 3 – 5 

dicapai oleh 15 siswa atau 60%. Untuk kategori kurang dengan rentang nilai 0 – 2 

tidak ada siswa yang mencapinya. Dengan demikian rata-rata nilai aspek 

penggunaan sudut pandang dikatakan cukup. 
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4.1.1.1.6 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penggunaan Diksi dan Gaya 

Bahasa 

Penilaian aspek penggunaan diksi dan gaya bahasa difokuskan pada 

kesesuaian penggunaan diksi dan gaya bahasa dengan situasi yang diangkat. Hasil 

penilaian aspek penggunaan diksi dan gaya bahasa dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penggunaan Diksi dan Gaya 

Bahasa 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

9 – 10 
6 – 8 
3 – 5  
0 – 2  

0 
19 
6 
0 

0 
128 
30 
0 

0 
76 
24 
0 

158 : 25 
= 6,32 

 Jumlah  25 158 100  
Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen pada 

aspek penggunaan diksi dan gaya bahasa untuk kategori sangat baik dengan 

rentang nilai 9 – 10 belum ada siswa yang mencapinya. Kategori baik dengan 

rentang nilai 6 – 8 dicapai oleh 19 siswa atau 76%. Kategori cukup dengan 

rentang nilai 3 – 5 dicapai oleh 6 siswa atau 24%. Untuk kategori kurang dengan 

rentang nilai 0 – 2 tidak ada siswa yang mencapinya. Dengan demikian, rata-rata 

nilai aspek penggunaan diksi dan gaya bahasa dikatakan baik.  

4.1.1.1.7 Hasil Tes Menulis Cerpn Aspek Kepaduan Unsur-unsur 

Pembangun Cerpen  

Penilaian aspek kepaduan unsur-unsur pembangun cerpen difokuskan pada 

kemampuan siswa dalam memadukan unsur-unsur pembangun cerpen. Hasil 
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penilaian aspek kepaduan unsur-unsur penbangun cerpen dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Kepaduan Unsur-unsur 

Pembangun Cerpen 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

16 – 20 
11 – 15 
6 – 10 
0 – 5  

0 
25 
0 
0 

0 
351 
0 
0 

0 
100 
0 
0 

351 : 25 
= 14,04 

 Jumlah  25 351 100  
Data di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen pada aspek 

kepaduan unsur-unsur pembangun cerpen untuk kategori sangat baik dengan 

rentang nilai 16 – 20 belum ada siswa yang mencapainya. Kategori baik dengan 

rentang nilai 11 – 15 dicapai seluruh siswa atau 100%. Untuk kategori cukup 

dengan rentang nilai 6 – 10 dan kategori kurang dengan rentang nilai 0 – 5 tidak 

ada siswa yang mencapinya. Dengan demikian, rata-rata nilai aspek kepaduan 

unsur-unsur pembangun cerpen dapat dikatakan baik. 

 

4.1.1.2 Hasil Nontes 

Hasil nontes pada siklus I diperoleh dari observasi, jurnal, check list, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya dijelaskan pada uraian 

berikut. 

4.1.1.2.1 Hasil Observasi 

Pengambilan data observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

menulis cerpen melalui metode sugeti-imajinasi media lagu siswa kelas X-A MA 

Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang. Observasi terhadap siswa saat 
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pembelajaran meliputi dua aspek perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku 

negatif. Pada siklus I ini, terdapat beberapa perilaku siswa yang dapat terdeskripsi 

melalui observasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengidentifikasi setiap aspek 

yang telah di observasi oleh peneliti dengan bantuan seorang teman. 

Aspek pertama, yaitu siswa siap megikuti pembelajaran dikatakan sangat 

baik atau sebesar 100%. Semua siswa tampak sudah siap megikuti pembelajaran 

menulis cerpen. Hal ini tampak saat peneliti memasuki ruangan, dilanjutkan 

dengan apersepsi, dan penyampaian tujuan pembelajaran, serta kompetensi dasar 

yang harus dicapai siswa. Sikap siswa secara alamiah sudah terkondisikan dengan 

sendirinya. Hal ini merupakan langkah awal yang sangat menggembirakan karena 

secara tidak langsung siswa sudah menerima peneliti sebagai guru mereka. 

Aspek kedua, yaitu siswa memperhatikan penjelasan guru dan tidak 

melakukan kegiatan yang tidak perlu (berbicara dengan teman, melamun, 

tertidur). Selama pembelajaran berlangsung 20 siswa atau 80% memperhatikan 

penjelasan guru. Hanya 5 siswa atau 20% tidak serius mendengarkan penjelasan 

guru. Siswa lebih memilih melamun, berbicara dengan teman sebelah, dan ada 

juga yang tertidur. 

Aspek ketiga, yaitu siswa berpartisipasi aktif menjawab pertanyaan dari 

guru saat diskusi kelas sedang berlangsung. Sebanyak 23 siswa atau 92% 

berpartisipasi aktif saat diskusi kelas berlangsung. Sedangkan 2 siswa atau 8 % 

memilih pasif saat kegiatan diskusi kelas berlangsung. 
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Aspek keempat, yaitu siswa aktif bertanya mengenai materi pembelajaran. 

Hasil dari observasi hanya 3 siswa atau 12% yang aktif bertanya mengenai materi 

yang disampaikan oleh guru. 

Aspek kelima, yaitu siswa tidak meremehkan kegiatan menyimak 

dikategorikan sangat baik atau sebesar 100% semua siswa menyimak lagu yang 

diputarkan oleh guru dengan baik. Aspek keenam, yaitu siswa tidak meremehkan 

kegiatan imajinasi sebagian siswa atau 84% dari jumlah siswa keseluruhan dengan 

serius melakukan kegiatan imajinasi. Hanya 16% siswa kurang serius melakukan 

kegiatan imajinasi. 

Aspek ketujuh, yaitu siswa mengikuti proses penulisan gagasan dengan 

baik. Hasil dari observasi sebanyak 7 siswa atau sebesar 28% tidak mengikuti 

proses penulisan gagasan dengan baik. Hanya 18 siswa atau sebesar 72% 

melakukan proses penulisan gagasan dengan baik. 

Aspek kedelapan, yaitu siswa menulis cerpen dengan baik dan penuh 

konsentrasi. Pada aspek ini terlihat hanya 22 siswa atau sebesar 88% yang dengan 

baik dan penuh konsentrasi mengerjakan tugas menulis cerpen. 3 siswa atau 

sebesar 12% masih melihat pekerjaan temannya dan juga mengganggu teman 

sebelahnya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti dan dibantu seorang peneliti selama 

pembelajaran menulis cerpen dapat disimpulkan bahwa perilaku negatif siswa 

masih ada selama pembelajaran berlangsung. Sikap negatif yang muncul 

dimungkinkan karena siswa masih merasa asing dengan pembelajaran yang 

dibawakan oleh guru atau peneliti karena merupakan pengalaman baru bagi 
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mereka jadi butuh penyesuaian diri dari siswa. Keadaan ini perlu sekali 

dipecahkan oleh peneliti. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan agar dapat mengurangi dan 

menghilangkan sikap negatif siswa saat pembelajaran berlangsung. Hal ini 

menjadi tugas guru atau peneliti pada siklus II untuk melakukan suatu cara agar 

perilaku negatif tersebut dapat dikurangi. Rencana pembelajaran pada siklus II 

tentunya harus lebih matang dan lebih baik lagi agar perilaku belajar siswa yang 

negatif menjadi positif.   

4.1.1.2.2 Hasil Jurnal 

Pengisian jurnal dilakukan pada akhir pembelajaran menulis cerpen 

melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. Hasil jurnal siklus I ini diperoleh 

melalui jurnal guru dan jurnal siswa. Tujuan pengisian jurnal siswa untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen yang telah 

dilaksanakan guna memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya, agar hasil 

pembelajaran yang diperoleh lebih optimal. Sedangkan lembar jurnal guru berisi 

mengenai segala hal yang dirasakan oleh guru selama proses pembelajaran 

menulis cerpen berlangsung. Hasil jurnal siklus I dipaparkan sebagai berikut 

a. Jurnal Siswa 

Pengisian lembar jurnal siswa dilakukan oleh seluruh siswa kelas X-A MA 

Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang. Jurnal siswa ini berisi 5 

pertanyaan yang berkenaan dengan (1) apa manfaat yang diperoleh siswa saat 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen, (2) apakah siswa tertarik dengan 

pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu 
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(disertai alasan), (3) apakah penjelasan guru dalam menyampaikan materi menulis 

cerpen dapat dipahami, (4) apakah sebelumnya siswa sudah mengenal metode 

sugesti-imajinasi, dan (5) tulislah pesan dan kesan siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. 

Berikut ini jawaban siswa ketika mengisi lembar jurnal mengenai pembelajaran 

menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. Secara keseluruhan 

jawaban yang diberikan siswa hampir sama, yaitu dapat meningkatkan kreativitas. 

Namun, ada juga yang mengemukakan manfaat lain, yaitu berbagi pengalaman 

dengan orang lain. 

Ketertarikan siswa terhadap metode sugesti-imajinasi media lagu dalam 

pembelajaran menulis cerpen secara keseluruhan siswa menunjukkan rasa 

tertariknya terhadap metode sugesti-imajinasi media lagu. Maskipun dengan 

alasan yang cukup beragam. Alasan yang paling menonjol yang dilontarkan siswa 

adalah belajar dengan menggunakan media lagu sangat mengasyikkan, selain 

mendapatkan ilmu juga merasakan pembelajaran yang santai. Dengan 

menggunakan media lagu lebih memudahkan dalam menulis cerpen daripada 

harus menentukan tema sendiri. 

Pendapat siswa mengenai cara guru dalam menyampaikan materi secara 

keseluruhan  pendapat siswa, yaitu mudah dipahami oleh siswa. Namun, ada 2 

siswa yang beranggapan bahwa penjelasan guru belum sepenuhnya dapat 

dipahami. Peneliti memungkinkan karena adanya dua faktor. Pertama, siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Kedua, pada siklus I peneliti 
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mengajar pada jam terakhir sehingga siswa kurang berkonsentrasi apalagi kondisi 

ruangan cukup panas. 

Pada pertanyaan keempat mengenai apakah siswa sebelumnya mengenal 

metode sugesti-imajinasi. Secara keseluruhan siswa menjawab belum mengenal 

metode sugesti-imajinasi. Hal ini dikarenakan metode sugesti-imajinasi memang 

baru dikenal oleh siswa. 

Pesan siswa selama mengikuti proses pembelajaran menulis cerpen 

melalui metode sugesti-imajinasi media lagu secara keseluruhan siswa 

memberikan pesan dan harapan yang positif untuk memperbaiki pembelajaran 

selanjutnya. Secara keseluruhan siswa menulis pesan berkaitan dengan 

penggunaan media lagu. Siswa menginginkan media lagu yang digunakan 

nantinya berdasarkan selera mereka, lirik lagunya yang mudah dipahami dan tidak 

terlalu asing bagi mereka. Kesan siswa secara keseluruhan bahwa siswa merasa 

senang mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi 

media lagu karena dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dalam 

menulis cerpen.  

b. Jurnal Guru 

Jurnal guru diisi oleh guru setelah proses pembelajaran menulis cerpen 

selesai. Hal-hal yang menjadi sasaran guru adalah (1) bagaimana kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen, (2) bagaimana keaktifan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen, (3) bagaimana tanggapan siswa 

terhadap proses sugesti-imajinasi media lagu saat pembelajaran menulis cerpen 

berlangsung, (4) bagaimana tanggapan siswa terhadap tugas menulis cerpen yang 
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diberikan oleh guru, dan (5) bagaimana tingkah laku siswa selama pembelajaran 

menulis cerpen. 

Berdasarkan objek sasaran yang diamati oleh peneliti saat menjalankan 

pembelajaran yang tertuang dalam jurnal dapat dijelaskan bahwa guru belum 

sepenuhnya merasa puas dengan proses pembelajaran karena masih ada siswa 

yang belum sepenuhnya mengikuti pembelajaran menulis cerpen dengan baik. 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen sudah dikatakan 

baik. Hal ini terlihat saat guru masuk ke ruangan dilanjutkan dengan melakukan 

apersepsi secara alamiah siswa sudah terkondisikan dengan sendirinya. Hal ini 

merupakan langkah awal yang baik karena secara tidak langsung siswa sudah 

menerima peneliti sebagai guru mereka. Saat proses pembelajaran siswa belum 

semuanya aktif. Hal ini terlihat ketika kegiatan diskusi bersama dan tanya jawab 

dengan guru berlangsung, yang aktif hanya beberapa siswa saja. 

Respon siswa terhadap proses pembelajaran menulis cerpen dengan media 

lagu cukup baik. Banyak siswa yang tampak antusias ketika mendengarkan lagu. 

Meskipun begitu, masih ada siswa yang kurang begitu menyukai lagu yang 

diputarkan oleh guru atau mereka kurang memahami manfaat dari media lagu 

yang digunakan. Tanggapan siswa terhadap tugas menulis cerpen yang diberikan 

oleh guru juga cukup baik. Hal ini tampak pada keantusiasan siswa ketika menulis 

cerpen. Suasana kelas ketika siswa menulis cerpen terlihat tenang dan dapat 

terkendali dengan baik. Siswa terlihat lebih santai dengan adanya iringan lagu 

yang mengiringi mereka ketika sedang menulis cerpen. Fenomena yang muncul 

pada saat pembelajaran keterampilan menulis cerpen melalui metode sugesti-
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imajinasi media lagu, yaitu masih ada beberapa siswa yang lebih senang berbicara 

dengan teman sebelahnya, melihat hasil pekerjaan temannya. Tetapi kondisi 

seluruh siswa sudah terkendali dan sikap mereka cukup baik ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung. 

Berdasarkan junal guru dapat disimpulkan bahwa keseriusan dan 

keefektifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menulis cerpen siklus I 

ini cukup baik. Siswa masih dapat dikondisikan dan merespon baik setiap 

penjelasan dari guru. Akan tetapi, pembelajaran menulis cerpen ini masih belum 

maksimal karena masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan 

dari guru dengan serius dan bersungguh-sungguh. 

4.1.1.2.3 Hasil Check List 

Check list  pada siklus I digunakan untuk mengetahui pendapat siswa 

mengenai pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media 

lagu. Lembar check list diisi oleh semua siswa kelas X-A berjumlah 10 pernyataan 

dengan pernyataan mereka, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, atau tidak 

setuju. Kesepuluh pertanyaan tersebut, yaitu (1) saya merasa ternyata menulis 

cerpen itu mudah, (2) saya senang dengan metode dan media yang digunakan guru 

dalam pembelajaran menulis, (3) metode sugesti-imajinasi media lagu 

memberikan kemudahan dalam menulis cerpen, (4) kebiasaan menulis cerpen 

dapat mewakili isi hati dan perasaan saya, (5) saya merasa senang terhadap cara 

guru dalam menjelaskan pembelajaran keterampilan menulis cerpen, (6) saya 

merasa tidak ada kesulitan dalam proses sugesti-imajinasi, (7) keterampilan 

menulis cerpen dapat meningkatkan kreativitas saya, (8) penggunaan metode 
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sugesti-imajinasi media lagu merupakan pengalaman baru bagi saya, (9) media 

lagu yang digunakan dalam pembelajaran menulis cerpen dapat memudahkan saya 

berimajinasi, dan (10) suasana yang santai, nyaman saat pembelajaran 

berlangsung dapat membantu memudahkan pemahaman saya. Berikut ini 

penjelasan hasil check list siklus I. 

Pada pernyataan pertama mengenai menulis cerpen itu mudah, sebanyak 4 

siswa atau 16% menjawab SS, 15 siswa atau 60% menjawab S, 6 siswa atau 24% 

menjawab KS dan tidak ada siswa yang menjawan TS. Siswa yang menyatakan 

KS belum membiasakan diri untuk berlatih menulis. 

Pada pernyataan kedua mengenai pendapat siswa yang merasa dengan 

metode dan media yang digunakan guru dalam pembelajaran menulis, sebanyak 6 

siswa atau 24% menjawab SS, 19 siswa 76% menjawab S, dan tidak ada siswa 

yang menjawab KS ataupun TS. Hal ini dikarenakan metode dan media yang 

digunakan oleh guru membuat mereka senang, nyaman, percaya diri tetapi tetap 

fokus pada pembelajaran. 

Pada pernyataan ketiga mengenai metode sugesti-imajinasi media lagu 

memberikan kemudahan dalam menulis cerpen, ada 9 siswa atau 36% menjawab 

SS, 13 siswa atau 52% menjawab S, 3 siswa atau 12% menjawab KS, dan tidak 

ada siswa yang menjawab TS. Siswa yang menyatakan KS dikarenakan siswa 

kurang meresapi lantunan lagu sembari menulis. 

Pada pernyataan keempat mengenai kebiasaan menulis cerpen dapat 

mewakili isi hati dan perasaan siswa, ada 11 siswa atau 44% menjawab SS, 12 

siswa atau 48% menjawab S, 2 siswa atau 8% menjawab KS, dan tidak ada siswa 
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yang menjawab TS. Siswa yang menyatakan kurang setuju dikarenakan siswa 

belum mengetahui manfaat lain dalam menulis cerpen. 

Pada peryataan kelima mengenai siswa merasa senang terhadap cara guru 

dalam menjelaskan pembelajaran menulis cerpen. Sebanyak 13 siswa atau 52% 

menyatakan SS, 12 siswa atau 48% menyatakan S, dan tidak ada siswa yang 

menyatakan KS ataupun TS. Hal ini dikarenakan guru membawa mereka pada 

suasana yang santai, tetapi tetap fokus pada pembelajaran. 

Pada pernyataan keenam mengenai siswa merasa tidak ada kesulitan dalam 

proses sugesti-imajinasi, ada 2 siswa atau 8% menjawab SS, 5 siswa atau 20% 

menjawab S, 18 siswa atau 72% menjawab KS, dan tidak ada siswa yang 

menjawab TS. Siswa yang menjawab KS dikarenakan kurang meresapi lagu 

dengan baik. 

Pada pernyataan ketujuh mengenai keterampilan menulis cerpen dapat 

meningkatkan kreativitas siswa, sebanyak 12 siswa atau 48% menjawab SS, 13 

siswa atau 52% menjawab S, dan tidak ada siswa yang menjawab KS ataupun TS. 

Hal ini dikarenakan siswa menyadari bahwa menulis cerpen dapat menjadikan 

mereka kreatif karena cerpen dapat berkembang menjadi novel, film dan lain-lain. 

Pada pernyataan kedelapan mengenai penggunaan metode sugesti-

imajinasi media lagu merupakan pengalaman baru bagi siswa, ada 12 siswa atau 

48% menjawab SS, 13 siswa atau 52% menjawab S, dan tidak ada siswa yang 

menjawab KS ataupun TS. Hal ini dikarenakan siswa memang baru mengenal 

metode sugesti-imajinasi media lagu. 
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Pada pernyataan kesembilan mengenai media lagu yang digunakan dalam 

pembelajaran menulis cerpen dapat memudahkan siswa berimajinasi, ada 9 siswa 

atau 36% menjawab SS, 10 siswa atau 40% menjawab S, 6 siswa atau 24% 

menjawab KS, dan tidak ada siswa yang menjawab TS. Siswa yang menjawab KS 

dikarenakan siswa belum mengetahui manfaat penggunaan media lagu. 

Pada pernyataan kesepuluh mengenai suasana yang santai dan nyaman saat 

pembelajaran berlangsung dapat membantu memudahkan pemahaman siswa, 

sebanyak 18 siswa atau 72% menyatakan SS, 7 siswa atau 28% menyatakan S, 

dan tidak ada siswa yang menyatakan KS ataupun TS. Hal ini dikarenakan siswa 

merasa bahwa suasana di kelas yang nyaman membuat mereka lebih mudah 

memahami pembelajaran dan lebih mudah untuk membantu mereka menulis.  

4.1.1.2.4 Hasil Wawancara 

Pada siklus I sasaran wawancara difokuskan pada siswa yang mendapat 

nilai tinggi, sedang, dan rendah. Tujuan wawancara ini untuk mengetahui 

tanggapan siswa atau respon siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen melalui 

metode sugesti-imajinasi media lagu. Wawancara ini mencakup lima pertanyaan, 

yakni (1) apakah Anda senang saat mendapatkan pembelajaran menulis cerpen, 

(2) apakah Anda mendapatkan kesulitan ketika menulis cerpen (apa yang menjadi 

penyebab kesulitan tersebut), (3) apa pendapat Anda tentang penggunaan metode 

sugesti-imajinasi media lagu, (4) apakah Anda mendapatkan kesulitan saat 

melakukan proses sugesti-imajinasi, dan (5) berikan saran Anda terhadap 

pembelajaran menulis cerpen melalui sugesti-imajinasi media lagu. Dari hasil 

wawancara baik siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang maupun rendah 
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merasa senang mendapatkan pembelajaran menulis cerpen. Kesulitan yang 

dialami oleh ketiga siswa tersebut ketika menulis cerpen masing-masing berbeda. 

Siswa yang mendapatkan nilai tinggi tidak mengalami kesulitan ketika menulis 

cerpen. Siswa yang mendapatkan nilai sedang mengalami kesulitan saat menulis 

cerpen, yaitu menuangkan apa yang ada di dalam hati mereka. Siswa yang 

mendapatkan nilai rendah juga mengalami kesulitan ketika menulis cerpen, yaitu 

menuangkan ide dan menentukan pilihan kata yang tepat. 

Pendapat siswa tentang penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu 

baik siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang maupun rendah menyatakan 

senang dan tertarik tentang penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu. 

Ketiga siswa tersebut juga mengalami kesulitan saat melakukan proses sugesti-

imajinasi. Ketiga siswa tersebut memiliki jawaban yang sama, yaitu karena media 

lagu yang digunakan begitu asing bagi mereka. Saran yang diberikan oleh ketiga 

siswa tersebut berkenaan dengan penggunaan media lagu yang digunakan agar 

media lagu yang akan digunakan pada pembelajaran selanjutnya harus sesuai 

dengan selera mereka, dengan kata lain yang tidak asing di telinga mereka. 

4.1.1.2.5 Hasil Dokumentasi Foto 

Pada siklus I dokumentasi foto yang difokuskan pada kegiatan selama 

pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu 

berlangsung. Dokumentasi foto ini merupakan bukti visual kegiatan selama 

pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. 

Dokumentasi foto yang diambil pada saat penelitian meliputi: (1) sikap siswa saat 

guru memberikan penjelasan, (2) sikap siswa saat kegiatan imajinasi, (3) sikap 
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siswa saat proses penulisan gagasan, dan (4) sikap siswa saat kegiatan menulis 

cerpen. Deskripsi siklus I selengkapnya dipaparkan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2 

Sikap Siswa Saat Guru Memberikan Penjelasan 

Pada tahap siklus I gambar tersebut menunjukkan kegiatan siswa saat 

pembelajaran menulis cerpen berlangsung, yaitu pada saat guru memberikan 

penjelasan. Dari gambar di atas terlihat perilaku negatif yang ditunjukkan oleh 

siswa terlihat sebagian siswa memperhatikan penjelasan guru, tetapi ada yang 

tidak memperkatikan, seperti mengobrol dengan teman sebangku, tertidur, dan 

melamun. Selama proses pembelajaran hanya beberapa siswa yang aktif bertanya. 
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Gambar 3 

Sikap Siswa Saat Kegiatan Imajinasi 

Pada gambar di atas tampak bahwa siswa sedang menyimak lagu. Setelah 

kegiatan menyimak dilanjutkan dengan kegiatan imaijinasi. Dari gambar di atas 

terlihat terdapat beberapa siswa tidak melakukan kegiatan imajinasi dengan baik, 

seperti melamun, dan tertidur. 

 
Gambar 4 

Sikap Siswa Saat Proses Penulisan Gagasan 

 Pada gambar di atas memperlihatkan aktivitas siswa saat proses penulisan 

gagasan yang akan dijadikan sebagai awal membuat kerangka karangan. Dari 
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gambar tersebut terlihat siswa serius menulis gagasannya. Namun, ada juga siswa 

yang tidak melakukan proses penulisan gagasan dengan baik. 

    

 

Gambar 5 

Sikap Siswa Saat Kegiatan Menulis Cerpen 

Setelah melakukan berbagai kegiatan, siswa diberi tugas dari guru untuk 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain berdasarkan tema lagu yang 

telah diperdengarkan oleh guru. Pada gambar di atas tampak masih ada siswa 

yang belum menulis cerpen dengan baik dan penuh konsentrasi, seperti melihat 

pekerjaan teman, dan mengganggu teman sebelahnya. 

4.1.1.3 Refleksi Siklus I 

 Berdasarkan penelitian pada siklus I ini dapat diketahui bahwa hasil yang 

diperoleh siswa belum memuaskan baik dari segi tes maupun nontes. Dari hasil 
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tes menulis cerpen hasil nilai siswa mencapai 65,16. Meskipun sudah mencapai 

target, perlu adanya peningkatan lagi. Berdasarkan hasil nontes yang meliputi 

observasi, check list, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto diperoleh hasil ada 

beberapa siswa yang berperilaku negatif. Ada siswa yang asyik berbicara dengan 

temannya saat proses pembelajaran berlangsung, melamun, dan mengantuk. 

Faktor lain yang menyebabkan perilaku negatif siswa adalah ruang kelas yang 

cukup panas. Selain itu, berkenaan dengan lagu yang digunakan sebagai media 

menurut siswa kurang cocok dan kurang sesuai dengan selera mereka karena lagu 

yang diperdengarkan oleh guru sangat asing di telinga mereka. 

 Guna mencapai pembelajaran sesuai yang diharapkan oleh peneliti maka 

kesulitan-kesulitan tersebut dicari jalan keluarnya untuk diterapkan pada saat 

pembelajaran berikutnya. Jalan keluar tersebut, yaitu guru memberi motivasi pada 

siswa dengan cara membuat suasana lebih santai lagi agar mengurangi ketegangan 

siswa, guru lebih selektif lagi dalam memilih lagu. Di samping itu, guru juga 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menyumbangkan ide berkaitan dengan 

lagu yang akan dijadikan media, tetapi lagu yang dipilih harus mempunyai 

karakter, tema, dan irama yang sama dengan lagu pada siklus I. Hal ini diharapkan 

dapat lebih menggugah minat dan semangat siswa dalam menulis cerpen. Guru 

membacakan nilai hasil pekerjaan siswa menulis cerpen pada siklus I, dan 

menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa saat menulis cerpen pada 

siklus I dengan memberi penguatan. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi siswa dalam menulis cerpen pada siklus selanjutnya. 
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4.1.2 Hasil Siklus II 

Hasil penelitian siklus II ini merupakan tindakan kedua penelitian melalui 

metode sugesti-imajinasi media lagu. Pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen 

siklus II sama dengan siklus II, yaitu terdiri atas tes dan nontes. Hasil kedua data 

tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

4.1.2.1 Hasil Tes 

Hasil tes menulis cerpen pada siklus II merupakan perbaikan dari hasil tes 

siklus I. Pada pembelajaran ini, peneliti masih menggunakan media lagu. Namun, 

lagu yang digunakan berbeda dengan lagu pada siklus I. Lagu yang digunakan 

berupa lagu “Aku Pasti Kembali” oleh Pasto. Lagu “Aku Pasti Kembali” dipilih 

karena mempunyai karakter, tema, dan irama yang sama dengan lagu pada siklus 

I. Kriteria penilaiannya masih sama meliputi tujuh aspek, yaitu (1) tema dan 

amanat, (2) tokoh dan penokohan, (3) penciptaan alur, (4) pemilihan latar, (5) 

penggunaan sudut pandang, (6) penggunaan diksi dan gaya bahasa, dan (7) 

kepaduan unsur-unsur pembangun cerpen. Secara umum, hasil tes menulis cerpen 

melalui metode sugesti-imajinasi media lagu pada siklus II dapat di lihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 5 Hasil Tes Menulis Cerpen Siklus II 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

85 – 100 
70 – 84 
60 – 69 
0 – 59  

5 
14 
6 
0 

428 
1030 
402 
0 

20 
56 
24 
0 

1859 : 25 
= 74,4 

 Jumlah  25 1860 100  
 Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa keterampilan siswa kelas X-A MA 

Salafiyah Karang Tengah sudah mencapai kategori baik, dengan rata-rata klasikal 
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mencapai 74,4. Dari keseluruhan siswa, yaitu 25 siswa, 5 di antaranya atau 20% 

mencapai kategori sangat baik dengan rentang nilai 85 – 100. Kategori baik 

dengan rentang nilai 70 – 84 di capai oleh 14 siswa atau 56%. Kategori cukup 

dengan rentang nilai 60 – 69 di capai oleh 6 siswa atau 24%. Untuk kategori 

kurang dengan rentang nilai 0 – 59 tidak ada siswa yang mencapinya. Hasil tes 

keterampilan menulis cerpen siklus II ini juga dapat di lihat pada diagram 3 

berikut. 

0%
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30%

40%

50%

60%

Sangat Baik Baik Cukup Kurang

 

Diagram 2 

Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerpen Siklus I 

 Diagram di atas memperlihatkan bahwa pada siklus II kategori baik paling 

tinggi yang berada pada angka 56%. Artinya sebanyak 56% siswa dari jumlah 

keseluruhan memperoleh kategori baik. 20% memperoleh kategori sangat baik. 

Kategori cukup berada pada angka 24%. Untuk kategori kurang berada pada 

angka 0%, artinya tidak ada siswa yang mendapatkan kategori kurang pada siklus 

II ini. 

 Peningkatan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas X-A MA 

Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang disebabkan dua faktor, yaitu 

faktor siswa dan faktor strategi. Faktor yang berasal dari siswa, yaitu siswa sudah 
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mampu memenuhi target yang ditentukan, meskipun beberapa siswa ada yang 

belum mencapai target yang ditentukan sehingga dapat mengubah perilaku 

terhadap pembelajaran menulis cerpen ke arah yang positif. Faktor yang kedua, 

yaitu strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran. Pemilihan dan 

penggunaan media lagu selama penelitian. Di samping itu, guru juga menerapkan 

metode sugesti-imajinasi sehingga pembelajaran terkesan santai, alamiah, dan 

mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran menulis cerpen. 

 Hasil tersebut menunjukkan keberhasilan guru dalam menerapkan metode 

sugesti-imajinasi media lagu. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa sudah 

mampu menulis cerpen dengan baik, yang terbukti dari kelengkapan unsur-unsur 

pembangun cerpen dan meningkatnya kemampuan mengungkapkan tiap unsur 

cerpen dengan sesuai. 

4.1.2.1 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Tema dan Amanat 

Penilaian aspek tema dan amanat difokuskan pada kerelevanan tema 

dengan isi cerpen. Hasil penilaian pemilihan tema dapat di lihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 5.1 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Tema dan Amanat 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

9 – 10 
6 – 8 
3 – 5 
0 - 2 

11 
14 
0 
0 

103 
109 
0 
0 

44 
56 
0 
0 

212 : 25 
= 8,48 

 Jumlah  25 212 100  
Data di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen untuk 

aspek pemilihan tema dan amanat utnuk kategori sangat baik dengan rentang nilai 

9 – 10 di capai oleh 11 siswa atau 44%. Kategori baik dengan rentang nilai 6 – 8 
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di capai oleh 11 siswa atau 56%. Sedangkan kategori cukup dengan nilai 3 – 5 dan 

kategori kurang dengan nilai antara 0 – 2 tidak ada siswa yang mencapinya. 

Dengan demikian, kemampuan siswa dalam memilih tema yang sesuai dengan isi 

cerpen dapat dikatakan baik 

4.1.2.2 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Tokoh dan Penokohan 

Penilaian aspek tokoh dan penokohan difokuskan pada kekuatan 

penggambaran watak tokoh. Hasil tes aspek tokoh dan penokohan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 5.2 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Tokoh dan Penokohan 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

16 – 20 
11 – 15 
6 – 10 
0 – 5  

3 
22 
0 
0 

48 
289 
0 
0 

12 
88 
0 
0 

337 : 25 
= 13,48 

 Jumlah  25 337 100  
Data tabel di atas menunjukkan bahwa kerampilan menulis cerpen aspek 

tokoh dan penokohan utnuk kategori sangat baik dengan rentang nilai 16 – 20 atau 

skor maksimal dicapai 3 siswa atau 12%. Kategori baik dengan rentang nilai 11 – 

15 dicapai oleh 22 siswa atau sebesar 88%. Kategori kurang dengan rentang nilai 

6 – 10 tidak ada siswa yang mencapainya. Jadi, rata-rata klasikal pada aspek tokoh 

dan penokohan sebesar 13,48 berkategori baik. 

4.1.2.3 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penciptaan Alur 

Penilaian penciptaan alur difokuskan pada kemampuan siswa dalam 

merangkai peristiwa yang dihadirkan oleh para pelaku. Hasil penilaian penciptaan 

alur dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5.3 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penciptaan Alur 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

16 – 20 
11 – 15 
6 – 10 
0 – 5   

6 
19 
0 
0 

96 
272 
0 
0 

24 
76 
0 
0 

368 : 25 
= 14,72 

 Jumlah  25 368 100  
Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen aspek 

penciptaan alur untuk kategori sangat baik dengan rentang nilai 16 -20 dicapai 

oleh 6 siswa atau 24%. Kategori baik dengan rentang nilai 11 – 15 dicapai oleh 19 

siswa atau 76%. Kategori cukup dengan rentang nilai 6 -10 dan kategori kurang 

dengan rentang nilai 0 – 5 tidak ada siswa yang mencapainya. Dengan demikian, 

rata-rata nilai dalam aspek penciptaan alur dikatakan baik. 

4.1.2.4 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Pemilihan Latar 

Penilaian aspek pemilihan latar difokuskan pada ketepatan pemilihan 

tempat, waktu, dan suasana dengan peristiwa yang digambarkan. Hasil penilaian 

pemilihan latar dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5.4 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Pemilihan Latar 

 
No 

Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

9 – 10 
6 – 8 
3 – 5 
0 – 2  

10 
15 
0 
0 

94 
109 
0 
0 

40 
60 
0 
0 

203 : 25 
= 8,12 

 Jumlah  25 203 100  
Data di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen aspek 

pemilihan latar untuk kategori sangat baik dengan rentang skor antara 9 – 10 

dicapai oleh 10 siswa atau 40%. Kategori baik dengan rentang nilai 6 – 8 dicapai 

oleh 15 siswa atau 60%. Untuk kategori cukup dengan rentang nilai 3 – 5 dan 
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kategori kurang dengan rentang nilai 0 – 5 tidak ada siswa yang mencapainya. 

Dengan demikian, rata-rata nilai dalam aspek pemilihan latar dikatakan baik. 

4.1.2.5 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penggunaan Sudut Pandang 

Penilaian aspek penggunaan sudut pandang difokuskan pada kejelasan 

siswa dalam memberikan perasaan tokoh kepada pembaca. Hasil penilaian aspek 

penggunaan sudut pandang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.5 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penggunaan Sudut Pandang 

 
No 

Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

9 – 10 
6 – 8 
3 – 5 
0 – 2  

5 
20 
0 
0 

45 
130 
0 
0 

20 
80 
0 
0 

175 : 25 
= 7 

 Jumlah  25 175 100  
Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen pada 

aspek penggunaan sudut pandang untuk kategori sangat baik dengan rentang nilai 

9 – 10 dicapai oleh 5 siswa atau 20%. Kategori baik dengan rentang nilai 6 – 8 

dicapai oleh 20 siswa atau 80%. Untuk kategori cukup dengan rentang nilai 3 – 5 

dan kategori kurang dengan rentang nilai 0 – 2 tidak ada siswa yang mencapinya. 

Dengan demikian, rata-rata nilai aspek penggunaan sudut pandang dikatakan baik. 

4.1.2.6 Hasil Tes Menulis Cerpen aspek Penggunaan Diksi dan Gaya Bahasa 

Penilaian aspek penggunaan diksi dan gaya bahasa difokuskan pada 

kesesuaian penggunaan diksi dan gaya bahasa dengan situasi yang diangkat. Hasil 

penilaian aspek penggunaan diksi dan gaya bahasa dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 5.6 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Penggunaan Diksi dan Gaya 

Bahasa 

 
No 

Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

9 – 10 
6 – 8 
3 – 5 
0 – 2  

7 
18 
0 
0 

64 
125 
0 
0 

28 
72 
0 
0 

189 : 25 
= 7,56 

 Jumlah  25 189 100  
Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen pada 

aspek penggunaan diksi dan gaya bahasa untuk kategori sangat baik dengan 

rentang nilai 9 – 10 dicapai oleh 7 siswa atau 28%. Kategori baik dengan rentang 

nilai 6 – 8 dicapai oleh 18 siswa atau 72%. Untuk kategori cukup dengan rentang 

nilai 3 – 5 dan kategori kurang dengan rentang nilai 0 – 2 tidak ada siswa yang 

mencapinya. Dengan demikian, rata-rata nilai aspek penggunaan diksi dan gaya 

bahasa dikatakan baik.  

4.1.2.7 Hasil Tes Menulis Cerpen aspek Kepaduan Unsur-unsur Pembangun 

Cerpen 

Penilaian aspek keterpaduan unsur-unsur pembangun cerpen difokuskan 

pada kemampuan siswa dalam memadukan unsur-unsur pembangun cerpen. Hasil 

penilaian aspek kepaduan unsur-unsur pembangun cerpen dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 5.7 Hasil Tes Menulis Cerpen Aspek Kepaduan Unsur-unsur 

Pembangun Cerpen 

 
No 

Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 

16 – 20 
11 – 15 
3 – 5 

7 
18 
0 

112 
262 
0 

28 
72 
0 

374 : 25 
= 14,96 
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4 Kurang 0 – 2  0 0 0 
 Jumlah  25 374 100  

Data di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis cerpen pada aspek 

kepaduan unsur-unsur pembangun cerpen untuk kategori sangat baik dengan 

rentang nilai 16 – 20 dicapai oleh 7 siswa atau 28%. Kategori baik dengan rentang 

nilai 11 – 15 dicapai 18 siswa atau 72%. Untuk kategori cukup dengan rentang 

niali 6 – 10 dan kategori kurang dengan rentang nilai 0 – 5 tidak ada siswa yang 

mencapinya. Dengan demikian, rata-rata nilai aspek kepaduan unsur-unsur 

pembangun cerpen dapat dikatakan baik. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes 

Hasil nontes pada siklus II diperoleh dari observasi, jurnal, check list, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya dijelaskan pada uraian 

berikut. 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi 

Pengambilan data observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

menulis cerpen melalui metode sugeti-imajinasi media lagu siswa kelas X-A MA 

Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang. Peneliti dibantu oleh satu 

observer, yaitu teman peneliti. Hal ini dilakukan agar hasil observasi dapat lebih 

baik karena segala tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh siswa dapat 

terpantau oleh observer. Hasil observasi siklus II dapat diketahui adanya 

perubahan tingkah laku siswa ke arah positif. Aspek yang menjadi sasaran 

observasi sama dengan aspek sasaran observasi pada siklus I. Hal ini dapat 
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dibuktikan dengan mengidentifikasi setiap aspek yang telah diobservasi oleh 

peneliti dengan bantuan seorang teman. 

Aspek pertama, yaitu siswa siap megikuti pembelajaran dikatakan sangat 

baik atau sebesar 100%. Semua siswa tampak sudah siap megikuti pembelajaran 

menulis cerpen. Hal ini tampak saat peneliti memasuki ruangan, sikap siswa 

secara alamiah sudah terkondisikan dengan sendirinya. Aspek kedua, yaitu siswa 

memperhatikan penjelasan guru dan tidak melakukan kegiatan yang tidak perlu 

(berbicara dengan teman, melamun, tertidur). Selama pembelajaran berlangsung 

pada siklus II mencapai 100% dari siswa memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan oleh guru atau peneliti. Pada siklus II ini sudah ada peningkatan 

perilaku dari siklus I.  

Aspek ketiga, yaitu siswa berpartisipasi aktif menjawab pertanyaan dari 

guru saat diskusi kelas sedang berlangsung. Sebanyak 24 siswa atau 96% sudah 

berpartisipasi aktif saat diskusi kelas berlangsung. Artinya, pada siklus II 

mengalami peningkatan.  

Aspek keempat, yaitu siswa aktif bertanya mengenai materi pembelajaran. 

Selama pembelajaran berlangsung belum memperoleh hasil yang memuaskan 

karena 24% dari jumlah siswa yang aktif bertanya mengenai materi pembelajaran. 

Namun, pada siklus II ini sudah ada peningkatan dari siklus I.  

Aspek kelima, yaitu siswa tidak meremehkan kegiatan menyimak 

dikategorikan sangat baik atau sebesar 100% semua siswa menyimak lagu yang 

diputarkan oleh guru dengan baik. Aspek keenam, yaitu siswa tidak meremehkan 
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kegiatan imajinasi. Pada kegiatan ini belum mencapai hasil yang memuaskan, 

namun terjadi peningkatan perilaku dari siklus I, yaitu meningkat menjadi 96%. 

Aspek ketujuh, yaitu siswa mengikuti proses penulisan gagasan dengan 

baik. Selama proses penulisan gagasan berlangsung belum memperoleh hasil yang 

memuaskan namun sudah baik karena 88% dari siswa megikuti proses penulisan 

gagasan dengan baik. 

Aspek kedelapan, yaitu siswa menulis cerpen dengan baik dan penuh 

konsentrasi. Pada aspek ini mencapai 100% dari siswa dengan baik dan penuh 

konsentrasi mengerjakan tugas menulis cerpen. Pada siklus I ini mengalami 

peningkatan perilaku dari siklus I. 

4.1.2.2.2 Hasil Jurnal 

Pengisian jurnal dilakukan pada akhir pembelajaran menulis cerpen 

melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. Hasil jurnal siklus II sama dengan 

jurnal siklus I, yaitu diperoleh melalui jurnal guru dan jurnal siswa. Hasil jurnal 

siklus II dipaparkan sebagai berikut 

a. Jurnal Siswa 

Pengisian lembar jurnal siswa dilakukan oleh seluruh siswa kelas X-A MA 

Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang. Jurnal siswa ini berisi 5 

pertanyaan yang berkenaan dengan (1) apa manfaat yang diperoleh siswa saat 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen, (2) apakah siswa tertarik dengan 

pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu 

(disertai alasan), (3) apakah penjelasan guru dalam menyampaikan materi menulis 

cerpen dapat dipahami, (4) apakah sebelumnya siswa sudah mengenal metode 
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sugesti-imajinasi, dan (5) tulislah pesan dan kesan siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. 

Berikut ini jawaban siswa ketika mengisi lembar jurnal mengenai pembelajaran 

menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. Secara keseluruhan 

siswa sudah merasakan banyak manfaat menulis cerpen, yaitu dapat 

meningkatkan kreativitas,  mewakili isi dan perasaan penulis, berbagi pengalaman 

dengan orang lain, dan menambah wawasan. 

Ketertarikan siswa terhadap metode sugesti-imajinasi media lagu dalam 

pembelajaran menulis cerpen secara keseluruhan siswa menunjukkan rasa 

tertariknya terhadap metode sugesti-imajinasi media lagu. Maskipun dengan 

alasan yang cukup beragam. Alasan yang paling menonjol yang dilontarkan siswa 

adalah belajar dengan menggunakan media lagu sangat mengasyikkan selain 

mendapatkan ilmu juga merasakan pembelajaran yang santai. Dengan 

menggunakan media lagu lebih memudahkan dalam menulis cerpen, daripada 

harus menentukan tema sendiri. 

Pendapat siswa mengenai cara guru dalam menyampaikan materi secara 

keseluruhan  pendapat siswa, yaitu mudah dipahami oleh siswa. Pada pertanyaan 

keempat mengenai apakah siswa sebelumnya mengenal metode sugesti-imajinasi. 

Secara keseluruhan siswa menjawab belum mengenal metode sugesti-imajinasi. 

Hal ini dikarenakan metode sugesti-imajinasi memang baru dikenal oleh siswa. 

Pesan siswa selama mengikuti proses pembelajaran menulis cerpen 

melalui metode sugesti-imajinasi media lagu secara keseluruhan siswa 

memberikan pesan dan harapan yang positif. Secara keseluruhan siswa menulis 
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pesan agar metode sugesti-imajinasi media tetap diterapkan dalam pembelajaran 

khususnya pembelajaran menulis. Kesan siswa secara keseluruhan bahwa siswa 

merasa senang mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-

imajinasi media lagu karena dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri 

dalam menulis cerpen dan mendapatkan pengalaman baru yang mengasyikkan.  

b. Jurnal Guru 

Jurnal guru diisi oleh guru setelah proses pembelajaran menulis cerpen 

selesai. Hal-hal yang menjadi sasaran guru adalah (1) bagaimana kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen, (2) bagaimana keaktifan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen, (3) bagaimana tanggapan siswa 

terhadap proses sugesti-imajinasi media lagu saat pembelajaran menulis cerpen 

berlangsung (4) bagaimana tanggapan siswa terhadap tugas menulis cerpen yang 

diberikan oleh guru, dan (5) bagaimana tingkah laku siswa selama pembelajaran 

menulis cerpen. 

Berdasarkan objek sasaran yang diamati oleh peneliti saat menjalankan 

pembelajaran yang tertuang dalam jurnal dapat dijelaskan bahwa pada siklus II 

guru sudah merasa puas dengan proses pembelajaran karena siswa sepenuhnya 

sudah mengikuti pembelajaran menulis cerpen dengan baik. Kesiapan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen sudah dikatakan baik. Hal ini 

terlihat saat guru masuk ke ruangan dilanjutkan dengan melakukan apersepsi 

siswa sudah terkondisikan dengan sendirinya. Meskipun saat proses pembelajaran 

siswa belum semuanya aktif, namun keaktifan siswa meningkat. Hal ini terlihat 

ketika kegiatan diskusi bersama dan tanya jawab dengan guru berlangsung, 
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beberapa siswa tidak malu-malu lagi untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. 

Namun, ada 1 siswa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan diskusi bersama. 

Respon siswa terhadap proses pembelajaran menulis cerpen dengan media 

lagu sudah baik. Banyak siswa yang tampak antusias ketika mendengarkan lagu. 

Tidak ada lagi siswa yang kurang begitu menyukai lagu yang diputarkan oleh 

guru karena lagu yang diputarkan sesuai dengan minat dan selera siswa.. 

Tanggapan siswa terhadap tugas menulis cerpen yang diberikan oleh guru juga 

sudah baik. Hal ini tampak pada keantusiasan siswa ketika menulis cerpen. 

Suasana kelas ketika siswa menulis cerpen terlihat tenang dan dapat terkendali 

dengan baik. Siswa terlihat lebih santai dengan adanya iringan lagu yang 

mengiringi mereka ketika sedang menulis cerpen.  Berdasarkan jurnal guru dapat 

disimpulkan bahwa keseriusan dan keefektifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran menulis cerpen siklus II ini sudah baik. Siswa dapat dikondisikan 

dan merespon baik setiap penjelasan dari guru.  

4.1.2.2.3 Hasil Check List 

Check list  pada siklus II digunakan untuk mengetahui pendapat siswa 

mengenai pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media 

lagu. Lembar check list diisi oleh semua siswa kelas X-A berjumlah 10 pernyataan 

dengan pernyataan mereka, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, atau tidak 

setuju. Kesepuluh pertanyaan check list pada siklus II sama dengan siklus I. 

Berdasarkan hasil check list diketahui adanya perubahan tingkah laku siswa. 

Berikut ini penjelasan hasil check list siklus I. 
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Pada pernyataan pertama mengenai menulis cerpen itu mudah. Pada siklus 

II tidak ada lagi siswa yang menyatakan KS terhadap pernyataan tersebut. 

Sebanyak 13 siswa atau 52% menyatakan SS, dan 12 siswa atau 48% menyatakan 

S. Pada pernyataan kedua mengenai pendapat siswa yang merasa dengan metode 

dan media yang digunakan guru dalam pembelajaran menulis. Sebanyak 8 siswa 

atau 32% menjawab SS, dan 17 siswa atau 68% menjawab S.  

Pada pernyataan ketiga mengenai metode sugesti-imajinasi media lagu 

memberikan kemudahan dalam menulis cerpen. Pada siklus II tidak ada lagi siswa 

yang menyatakan KS terhadap pernyataan tersebut. Sebanyak 11 siswa atau 44% 

menjawab SS, dan 14 siswa atau 56% menjawab S. 

Pada pernyataan keempat mengenai kebiasaan menulis cerpen dapat 

mewakili isi hati dan perasaan siswa. Hasil observasi siklus II tidak ada lagi siswa 

yang menyatakan KS dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 12 siswa atau 48% 

menjawab SS, dan 13 siswa atau 52% menjawab S. 

Pada peryataan kelima mengenai siswa merasa senang terhadap cara guru 

dalam menjelaskan pembelajaran menulis cerpen. Sebanyak 14 siswa atau 56% 

menjawab SS, dan 11 siswa atau 44% menjawab S. Pada pernyataan keenam 

mengenai siswa merasa tidak ada kesulitan dalam proses sugesti-imajinasi. Pada 

siklus II masih ada 1 siswa atau 4% yang menyatakan KS terhadap pernyataan 

tersebut. 11 siswa atau 44% menyatakan SS, dan 13 siswa atau 52% menjawab S. 

Pada pernyataan ketujuh mengenai keterampilan menulis cerpen dapat 

meningkatkan kreativitas siswa. 12 siswa atau 48% menjawab SS, dan 13 siswa 

atau 52% menjawab S. 
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Pada pernyataan kedelapan mengenai penggunaan metode sugesti-

imajinasi media lagu merupakan pengalaman baru bagi siswa. Seperti halnya pada 

siklus I, pada siklus II juga tidak ada siswa yang menyatakan KS terhadap 

pernyataaan tersebut. 12 siswa atau 48% menyatakan SS dan 13 siswa atau 52% 

menyatakan S. 

Pada pernyataan kesembilan mengenai media lagu yang digunakan dalam 

pembelajaran menulis cerpen dapat memudahkan siswa berimajinasi. Pada siklus 

II masih ada 1 siswa atau 4% yang menyatakan KS dengan pernyataan tersebut. 

Namun pada siklus II ini ada peningkatan perilaku dari siklus I.  

Pada pernyataan kesepuluh mengenai suasana yang santai dan nyaman saat 

pembelajaran berlangsung dapat membantu memudahkan pemahaman siswa. 

Tidak ada lagi siswa yang menyatakan KS terhadap pernyataan tersebut. 

Sebanyak 18 siswa atau 72% menyatakan SS, dan 7 siswa atau 28% menyatakan 

S.  

4.1.2.2.4 Hasil Wawancara 

Pada siklus II sasaran wawancara sama dengan siklus II, yaitu difokuskan 

pada siswa yang mendapat nilai tinggi, sedang, dan rendah. Wawancara ini 

mencakup lima pertanyaan, yakni (1) apakah Anda senang saat mendapatkan 

pembelajaran menulis cerpen, (2) apakah Anda mendapatkan kesulitan ketika 

menulis cerpen (apa yang menjadi penyebab kesulitan tersebut), (3) apa pendapat 

Anda tentang penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu (4) apakah Anda 

mendapatkan kesulitan saat melakukan proses sugesti-imajinasi (5) berikan saran 

Anda terhadap pembelajaran menulis cerpen melalui sugesti-imajinasi media lagu.  
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Dari hasil wawancara baik siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang 

maupun rendah merasa senang mendapatkan pembelajaran menulis cerpen. 

Kesulitan yang dialami oleh siswa ketika menulis cerpen baik siswa yang 

mendapat nilai tinggi dan sedang tidak mengalami kesulitan. Namun, siswa yang 

mendapat nilai rendah mendapat kesulitan saat menulis cerpen, yaitu susah 

merangkai kata-kata. Pendapat siswa tentang penggunaan metode sugesti-

imajinasi media lagu, baik siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang maupun 

rendah menyatakan senang dan tertarik tentang penggunaan metode sugesti-

imajinasi media lagu. Siswa yang mendapat nilai tinggi dan sedang tidak 

mengalami kesulitan saat melakukan proses sugesti-imajinasi. Sedangkan siswa 

yang mendapatkan nilai rendah mendapat kesulitan saat proses sugesti-imajinasi, 

yaitu pada saat penciptaan latar. Saran yang diberikan oleh ketiga siswa tersebut 

intinya sama, yaitu agar penerapan metode sugesti-imajinasi media lagu 

ditingkatkan lagi. 

4.1.2.2.4 Hasil  Dokumentasi Foto 

 Pada siklus II ini, dokumentasi masih sama dengan kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I. Pengambilan foto dilakukan oleh teman peneliti. 

Dokumentasi foto ini dijadikan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran selama 

penelitian berlangsung. Deskripsi gambar pada siklus II akan dipaparkan sebagai 

berikut. 
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Gambar 6 

Sikap Siswa Saat Guru Memberikan Penjelasan 

 Pada siklus II perilaku siswa mengalami perubahan ke arah yang lebih 

positif. Semua siswa memperhatikan penjelasan guru, tidak ada lagi siswa yang 

mengantuk, melamun, dan mengobrol dengan teman sebelahnya. Selama proses 

pembelajaran keaktifan siswa pun meningkat. Terlihat pada gambar di atas 

tampak beberapa siswa yang tidak malu-malu lagi untuk bertanya. 
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Gambar 7 

Sikap Siswa Saat Kegiatan Imajinasi 

 Gambar di atas menunjukkan aktivitas siswa menyimak lagu. Selain 

memutarkan lagu dan menampilkan gambar di televisi, guru juga menghadirkan 

teks lagu. Setelah kegiatan menyimak dilanjutkan dengan kegiatan imajinasi. Pada 

gambar di atas tampak 1 siswa yang tidak mengikuti kegiatan imajinasi dengan 

baik. 

 
  

Gambar 8 

Sikap Siswa Saat Proses Penulisan Gagasan 
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 Setelah melakukan kegiatan menyimak dan imajinasi guru meminta siswa 

untuk melakukan proses penulisan gagasan. Pada gambar di atas tampak 3 siswa 

tidak melakukan proses penulisan gagasan dengan baik. 

 
 

Gambar 9 

Sikap Siswa Saat Kegiatan Menulis Cerpen 

 Setelah melakukan rangkaian kegiatan, siswa mendapat tugas dari guru 

atau peneliti untuk menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain, yang 

temanya berkaitan dengan tema lagu yang telah diperdengarkan. Tampak pada 

gambar semua siswa serius dan penuh konsentrasi mengerjakan tugas menulis 

cerpen. 

4.1.2.3 Refleksi Siklus II 

 Hasil keterampilan menulis cerpen pada siklus II telah mengalami 

peningkatan dari siklus I. Hasil tersebut sudah mencapai 74, 4 atau berkategori 

baik. Hasil tersebut sudah mencapai target yang diharapkan. Pada siklus II ini 

siswa dapat menggambarkan tokoh dengan jelas, penciptaan alur sesuai dengan 

lirik lagu, pemilihan latar sudah sesuai dengan peristiwa, diksi yang digunakan 
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sudah tepat, sudah bisa memadukan unsur cerpen yang ada. Hal ini merupakan hal 

yang sangat menggembirakan karena berdasarkan hasil nontes pada siklus II, 

terlihat juga adanya perubahan perilaku siswa ke arah positif.  

Pada tahap observasi, perilaku negatif siswa mulai berkurang. Siswa 

mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan sikap yang baik. Hal ini 

dibuktikan melalui hasil observasi yang menunjukkan adanya peningkatan 

persentase perilaku positif siswa pada hasil observasi siklus II. 

 Pada kegiatan pengisian jurnal. Pada jurnal siswa mengalami perubahan 

perilaku  bila dilihat dari jawaban yang diberikan siswa. Pada jurnal guru terlihat 

beberapa hasil yang menyatakan bahwa pada pembelajaran siklus II guru sudah 

merasa puas selama pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-

imajinasi media lagu. Hal ini sebagai bukti adanya perubahan perilaku siswa yang 

positif. Pada pengisian check list pada siklus II mengalami perubahan sikap dari 

siklus I. Semula banyak siswa yang menyatakan kurang setuju terhadap beberapa 

pernyataan, pada siklus II mulai berkurang. Hal ini sebagai bukti adanya 

perubahan perilaku siswa yang positif. 

 Adapun mengenai hasil nontes yang berupa dokumentasi foto dapat 

diketahui pembelajaran terlihat semakin kondusif dengan berkurangnya perilaku 

negatif yang diperlihatkan siswa. Siswa sudah tidak malu lagi untuk bertanya. 

Selain itu, pada kegiatan diskusi kelas siswa terlihat semakin berpartisipasi aktif. 

Kegiatan ini semua tergambar dalam foto sebagai bukti untuk menguatkan data-

data nontes lainnya. 
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4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ditujukan untuk menemukan jawaban atas 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, yaitu seberapa besar  

peningkatan keterampilan menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media 

lagu siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang dan 

bagaimana perubahan perilaku siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah 

Kabupaten Pemalang setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen melalui 

metode sugesti – imajinasi media lagu dipaparkan dalam uraian pelaksanaan 

perolehan data pada prasiklus, siklus I, dan siklus II berikut. 

Kegiatan prasiklus ini dilakukan oleh guru bahasa dan sastra Indonesia 

sendiri. Peneliti hanya melihat nilai hasil menulis cerpen siswa. Hal ini dilakukan 

peneliti untuk mengetahui kemampuan dasar siswa dalam menulis cerpen. Nilai 

rata-rata yang diperoleh siswa adalah 63,36. 

Kegiatan siklus I sebagai kegiatan awal dalam penelitian menulis cerpen 

ini. Melalui kegiatan siklus I ini peneliti mendapatkan hasil penelitian berupa hasil 

tes dan nontes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis 

cerpen. Siswa menulis cerpen sesuai dengan tema lagu yang diputarkan oleh guru. 

Lagu digunakan sebagai pencipta sugestif, stimulus, dan sekaligus sebagai lahan 

untuk memudahkan siswa dalam menulis cerpen. Adapun hasil nontes berupa 

observasi, jurnal, check list, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Melalui hasil tes dan nontes pada siklus I, peneliti berusaha melakukan 

perbaikan untuk kegiatan siklus II agar lebih baik lagi. Pada siklus II mengalami 

beberapa perubahan, seperti rencana pembelajaran dan lagu yang digunakan 
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sebagai media. Tujuannya adalah merubah perilaku siswa ke arah positif  terhadap 

pembelajaran menulis cerpen.  

4.2.1 Peningkatan Hasil Tes Menulis Cerpen Melalui Metode Sugesti-

Imajinasi Media Lagu Pada Siswa Kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah 

Kabupaten Pemalang  

 Hasil tes menulis cerpen yang telah dilakukan melalui siklus I dan siklus II 

siswa kelas X-A mencapai hasil yang cukup memuaskan. Nilai rata-rata pada 

siklus I mengalami peningkatan pada siklus II. Berikut ini tabel dan penjelasan 

peningkatan hasil tes menulis cerpen tiap siklus siswa kelas X-A. 

Tabel 6 Hasil Tes Menulis Cerpen Siklus I dan Siklus II 

Nilai Rata-rata Kelas No Aspek 
Pra-S SI SII 

Peningkatan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tema dan amanat 
Tokoh dan penokohan 
Alur 
Latar 
Sudut pandang 
Diksi dan gaya bahasa 
Kepaduan unsur-unsur 
pembangun cerpen 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7,2 
12 
13 
7 
5,6 
6,32 
14,04 

8,48 
13,48 
14,72 
8,12 
7 
7,56 
14,96 
 

1,28 
1,48 
1,72 
1,12 
1,4 
1,24 
0,92 

 Jumlah 63,36 65,16 74,4 9,24 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil tes pada prasiklus 

mencapai rata-rata kelas 63,36. Nilai cerpen yang dilakukan oleh guru 

sebelumnya. Rata-rata nilai yang telah dicapai pada prasiklus ini masih di bawah 

standar ketuntasan belajar, yaitu 65. Nilai yang berasal dari guru ini digunakan 

sebagai pembanding pada siklus I dan siklus II. Selain itu, digunakan juga untuk 

menentukan standar ketuntasan dalam pembelajaran menulis cerpen pada siklus I 

dan siklus II. Hasil tes menulis cerpen pada siklus I dengan rata-rata nilai 
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mencapai 65,16. Nilai rata-rata tersebut diakumulasikan dari beberapa aspek 

penilaian. 

Pada aspek tema dan amanat nilai rata-rata sebesar 7,2 masuk kategori 

baik. Aspek tokoh dan penokohan nilai rata-rata sebesar 12 masuk kategori baik. 

Aspek penciptaan alur nilai rata-rata sebesar 13. Aspek pemilihan latar nilai rata-

rata sebesar 7. Aspek penggunaan sudut pandang nilai rata-rata sebesar 5,6 masuk 

kategori cukup. Aspek penggunaan diksi dan gaya bahasa nilai rata-rata sebesar 

6,32. Aspek kepaduan unsur-unsur pembangun cerpen nilai rata-rata sebesar 14,04 

masuk kategori baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

hasil tes menulis cerpen siswa kelas XA sudah mencapai kategori cukup baik. 

Hasil tes keterampilan menulis cerpen pada siklus II mencapai 74, 4 atau 

berkategori baik. Pencapaian nilai tersebut sudah mencapai target yang ditentukan 

bahkan melampaui target yang ditentukan. Dengan demikian, hasil tes menulis 

cerpen dapat dikatakan meningkat. Penjelasan nilai masing-masing aspek 

diuraikan sebagai berikut. 

Pada aspek tema dan amanat nilai rata-rata sebesar 8,48 masuk kategori 

baik. Aspek tokoh dan penokohan nilai rata-rata sebesar 13,48. Aspek penciptaan 

alur nilai rata-rata sebesar 14,72. Aspek pemilihan latar nilai rata-rata sebesar 

8,12. Aspek penggunaan sudut pandang nilai rata-rata sebesar 7 masuk kategori 

baik. Aspek penggunaan diksi dan gaya bahasa nilai rata-rata sebesar 7,56. Aspek 

kepaduan unsur-unsur pembangun cerpen nilai rata-rata sebesar 14,96 masuk 

kategori baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada siklus II hasil tes 

menulis cerpen siswa kelas X-A sudah mencapai kategori baik. Peningkatan 
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keterampilan menulis cerpen tersebut juga dijelaskan pula melalui diagram berikut 

ini 

Hasil Tes Menulis Cerpen Tiap Aspek Penilaian 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Nilai

1 2 3 4 5 6 7

Aspek

Siklus I
Siklus II

           Diagram 3 

Peningkatan Hasil Tes Menulis Cerpen Siklus I dan Siklus II 

Diagram di atas memperlihatkan bahwa adanya peningkatan tiap aspek 

pada tiap siklus. Pada aspek tema dan amanat nilai rata-rata siklus I sebesar 7,2 

meningkat menjadi 8,48. Aspek tokoh dan penokohan nilai rata-rata sebesar 12 

pada siklus I, pada siklus II meningkat sebesar 13,48. Aspek penciptaan alur pada 

siklus I nilai rata-rata sebesar 13. Tetapi pada siklus II meningkat menjadi 14,72. 

Aspek pemilihan latar nilai rata-rata sebesar 7 pada siklus I mengalami 

peningkatan sebesar 8,12 pada siklus II. Pada siklus I aspek penggunaan sudut 

pandang nilai rata-rata sebesar 5,6, tetapi pada siklus II mencapai nilai rata-rata 

sebesar 7. Aspek penggunaan diksi dan gaya bahasa nilai rata-rata pada siklus I 

sebesar 6,32 mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 7,56. Pada siklus I 

nilai rata-rata pada aspek kepaduan unsur-unsur pembangun cerpen sebesar 14,04. 
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Pada siklus II nilai rata-rata pada aspek kepaduan unsur-unsur pembangun cerpen 

mengalami peningkatan sebesar 14,96.   

Peningkatan-peningkatan yang terjadi memang suatu hal yang sangat 

membanggakan. Hasil tersebut merupakan target yang ingin dicapai dengan 

pembelajaran menulis cerpen siklus II. Keberhasilan pencapaian target ini 

membuktikan bahwa tindakan pada siklus II sudah berhasil.     

 

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa Kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah 

Kabupaten Pemalang Terhadap Pembelajaran Menulis Cerpen Melalui 

Metode Sugesti-Imajinasi Media Lagu 

 Berdasarkan serangkaian analisis data, baik tes maupun nontes dalam 

pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu dapat 

dijelaskan bahwa perilaku siswa dalam belajar menunjukkan adanya perilaku ke 

arah positif. 

 Dari hasil nontes, yaitu observasi pada siklus I sebagian siswa belum 

memperhatikan penjelasan guru. Hal ini dibuktikan dengan adanya siswa yang 

mengantuk, melamun, dan adanya siswa yang mengobrol dengan temannya. Pada 

siklus I partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru ketika kegiatan 

diskusi sedang berlangsung belum mencapai 100% dari jumlah keseluruhan. Pada 

saat guru memberikan tugas menulis cerpen masih ada siswa yang melihat 

pekerjaan temannya dan menggangu temen sebelahnya. 

 Pada siklus II sudah ada perubahan perilaku siswa. Siswa sudah 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Tidak ada lagi siswa yang 
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mengantuk, melamun, dan mengobrol dengan temannya. Partisipasi siswa dalam 

menjawab pertanyaan dari guru ketika kegiatan diskusi sedang berlangsung 

meningkat. Meskipun masih ada 1 siswa yang belum berpartisipasi aktif. Pada 

siklus II pada saat kegiatan menulis cerpen mengalami perubahan ke arah positif. 

Tidak ada lagi siswa yang melihat pekerjaan temannya, dan tidak ada lagi siswa 

yang mengganggu temannya. 

 Dari lembar jurnal siklus I dan siklus II, dapat disimpulkan bahwa terjadi 

perubahan perilaku perilaku siswa ke arah yang lebih baik pada siklus II. Pada 

siklus I siswa kurang memahami manfaat menulis cerpen bagi mereka, akan tetapi 

pada siklus II siswa sudah mulai mengerti apa saja manfaat yang dapat dipetik 

dari menulis cerpen. Pada siklus I siswa merasa lagu yang dijadikan media kurang 

sesuai dengan minat dan selera mereka, pada siklus II siswa bersikap positif 

dengan lebih antusias ketika menulis cerpen karena media lagu pada siklus II 

sudah sesuai dengan minat dan selera siswa. Fenomena perilaku negatif pada 

siklus II sudah mulai berkurang ketika pembelajaran berlangsung. 

 Berdasarkan hasil check list pada akhir pembelajaran siklus I dan siklus II 

juga terjadi peningkatan perilaku siswa ke arah positif. Siswa membuat 

pernyataan SS, S, KS, dan TS pada siklus I dari pernyataan pertama sampai 

sepuluh. Sikap kurang setuju beberapa siswa tampak pada pernyataan pertama, 

ketiga, keempat, keenam, dan kesembilan. Pada peryataan pertama, yaitu siswa 

merasa ternyata menulis cerpen itu mudah. Hal ini disebabkan siswa belum 

membiasakan diri untuk berlatih menulis cerpen. Pada siklus II, siswa tidak lagi 

menyatakan kurang setuju, tetapi hanya setuju dan sangat setuju. Pada peryataan 
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ketiga, yaitu metode sugesti-imajinasi media lagu memberikan kemudahan dalam 

menulis. Hal ini terjadi karena siswa kurang meresapi lirik lagu sembari 

mendengarkan lagu. Tetapi pada siklus II mengalami perubahan sikap siswa tidak 

lagi menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan tersebut. 

 Pada pernyataan keempat kebiasaan menulis cerpen dapat mewakili isi hati 

dan perasaan siswa. hal ini terjadi karena siswa kurang begitu memahami manfaat 

dari menulis cerpen. Pada pernyataan keenam, yaitu siswa merasa tidak ada 

kesulitan dalam proses imajinasi. Hal ini terjadi karena kurang begitu menyukai 

media lagu yang digunakan oleh guru. Tetapi pada siklus II siswa tidak lagi 

menyatakan kurang setuju hanya setuju dan sangat setuju. Namun,  ada 1 siswa 

yang masih menyatakan kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Pada 

pernyataan kesembilan, yaitu media lagu yang digunakan dapat memudahkan 

siswa berimajinasi. Hal ini dikarenakan siswa kurang memahami manfaat 

penggunaan media lagu. Pada siklus II siswa yang menyatakan kurang sutuju 

semakin berkurang hanya setuju dan sangat setuju. Namun, ada 1 siswa yang 

masih menyatakan kurang setuju dengan pernyataan itu. 

 Selain check list, dibuktikan pula melalui hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti kepada enam responden. Keenam responden berpendapat senang dan 

tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi 

media lagu. Siswa juga memberi saran yang positif terhadap pembelajaran 

menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. 

 Perubahan perilaku siswa yang positif dibuktikan juga melalui gambar 

pada dokumentasi foto selama pembelajaran berlangsung. Dokumentasi ini 
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sebagai bukti visual keberhasilan pembelajaran menulis cerpen melalui metode 

sugesti-imajinasi media lagu. Berikut hasil perbandingan dokumentasi foto siklus 

I dan siklus II. 

Tabel 7 Perbandingan Dokumentasi Foto Siklus I dan Siklus II 

Perbandingan Foto Siklus I dan Siklus II 
Siklus I Siklus II 

 

Sikap Siswa Saat Guru Memberi Penjelasan 
 

Sikap Siswa Saat Kegiatan Imajinasi 
 

Sikap Siswa Saat Proses Penulisan Gagasan 
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Sikap Siswa Saat Kegiatan Menulis Cerpen 
Berdasarkan tabel perbandingan di atas tampak bahwa adanya peningkatan 

sikap siswa ke arah positif. Sikap siswa saat guru memberi penjelasan pada siklus 

II mengalami peningkatan dari siklus I. Tidak ada lagi siswa yang tertidur, 

melamun, dan berbicara dengan teman sebangku. Pada siklus I tampak bahwa 

beberapa siswa menunjukkan perilaku negatif selama kegiatan imajinasi, seperti 

melamun dan berbicara dengan teman sebangku. Pada siklus II mengalami 

peningkatan sikap siswa, namun belum mencapai 100%. Hanya ada 1 siswa yang 

belum melakukan kegiatan imajinasi dengan baik. Sikap siswa saat proses 

penulisan gagasan pada siklus I masih tampak adanya perilaku negative, seperti 

mengantuk, dan melamun. Tetapi pada siklus II perilaku negatif mulai berkurang. 

Pada saat guru memberikan tugas menulis cerpen tampak pada gambar siklus I 

terdapat siswa yang sedang mengganggu teman sebelahnya. Tetapi pada siklus II 

mengalami perubahan sikap, seluruh siswa sudah melaksanakan tugas dengan 

baik dan penuh konsentrasi. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis cerpen 

melalui metode sugesti-imajinasi media lagu telah berhasil meningkatkan 

keterampilan menulis siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah dalam 
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menulis cerpen. Hal ini telah merubah perilaku siswa ke arah yang positif dengan 

pemahaman dan keterampilan siswa dalam menulis cerpen yang diperoleh melalui 

tindakan siklus I dan siklus II.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam 

penelitian ini, dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

1)  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan 

menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi media lagu. Peningkatan ini 

dapat dilihat dari hasil tes yang dilakukan siswa kelas X-A MA Salafiyah 

Karang Tengah Kabupaten Pemalang yang meliputi tes akhir siklus I dan tes 

akhir siklus II. Hasil tes akhir siklus I menunjukkan rata-rata nilai yang 

dicapai siswa kelas X-A MA Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang 

sebesar 65,16 atau termasuk dalam kategori cukup, sedangkan pada siklus II 

rata-rata nilai yang dicapai menjadi 74,4. Ini berarti terjadi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebanyak 9,24 atau sebesar 36,96% 

2)  Peningkatan hasil tes siswa juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa kelas 

X-A MA Salafiyah Karang Tengah Kabupaten Pemalang ke arah positif 

setelah dilaksanakan pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-

imajinasi media lagu. Pada saat pembelajaran menulis cerpen siklus I beberapa 

siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Akan tetapi, masih banyak siswa 

yang cenderung pasif dan kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Siswa 

juga masih senang berbicara dengan teman sebelahnya, mengantuk, dan 

melamun. Pada saat pembelajaran menulis cerpen siklus II perilaku siswa 
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berubah. Siswa lebih bersemangat, antusias, dan bersungguh-sungguh ketika 

mengikuti pembelajaran. Perilaku negatif pada siklus I sudah tidak tampak 

lagi dan berubah menjadi perilaku positif pada siklus II. Hal ini tampak ketika 

siswa mendengarkan penjelasan dari guru dengan bersungguh-sungguh, siswa 

juga aktif dalam proses pembelajaran dari awal hingga refleksi, siswa serius 

mendengarkan lagu yang diputarkan oleh guru, serta siswa merasa senang 

ketika menulis cerpen. Ternyata pemilihan kegiatan pembelajaran yang tepat 

dan sesuai dengan minat dan selera siswa dapat mengubah perilaku siswa dari 

negatif menjadi positif.   

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil tindakan pada penelitian tersebut, penulis 

menyampaikan saran sebagai berikut. 

1) Pembelajaran dengan menggunakan metode sugesti-imajinasi media lagu 

merupakan salah satu alternatif untuk pembelajaran menulis khususnya 

menulis cerpen. Hal ini dapat lebih memudahkan siswa dalam pembelajaran 

menulis. Selain itu, dapat menumbuhkan minat dan rasa tertarik siswa 

terhadap pembelajaran menulis cerpen. Metode sugesti-imajinasi media lagu 

juga dapat dijadikan alternatif bagi guru bidang studi lain dalam mengajar 

mata pelajaran selain bahasa dan sastra Indonesia.  

2)  Para peneliti bidang pendidikan dan bahasa dapat menggunakan penelitian ini 

sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian lainnya dengan 



 

 

122

menggunakan strategi belajar yang berbeda sehingga didapat berbagai 

alternatif strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.   
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah : MA Salafiyah 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia  

Kelas/Semester : X/2 

Alokasi Waktu : 4 X 45 menit (2X pertemuan) 

A. Standar Kompetensi  

• Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain kedalam 

cerpen 

B. Kompetensi Dasar 

• Menulis karangan berdasarkan pengalaman orang lain dalam 

cerpen (pelaku, peristiwa, latar)  

C. Indikator 

•  Mampu menentukan unsur-unsur cerpen 

•  Mampu mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 

bentuk cerpen (pelaku, peristiwa, latar) 

D. Tujuan Pembelajaran 

• Siswa mampu mengembangkan kerangka karangan menjadi cerpen 

E. Materi Pembelajaran  

- Unsur-unsur cerpen   - Metode sugesti-imajinasi 

- Langkah-langkah menulis cerpen - Praktik menulis cerpen 

-  
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F. Metode Pembelajaran 

- Tanya jawab 

- Diskusi 

- Inquiri 

- Sugesti-imajinasi 

- Penugasan 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada 

siswa berkaitan dengan menulis cerpen 

b. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan manfaat pembelajaran 

hari itu 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa berkaitan dengan 

pengetahuan siswa terhadap cerpen 

b. Guru membagikan contoh cerpen kepada siswa 

c. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai cerpen yang 

mencakup unsur-unsur pembangun cerpen dan langkah-langkah 

menulis cerpen 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari itu 

b. Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran hari itu 
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Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang akan dipelajari hari itu 

b. Guru memberi umpan balik mengenai materi yang telah 

disampaikan pada pertemuan lalu 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan proses pembelajaran menulis cerpen dengan 

metode sugesti-imajinasi media lagu 

b. Guru memutarkan sebuah lagu kemudian siswa menyimak dan 

meresapi isi lagu tersebut 

c. Guru memberi bimbingan pada saat siswa melakukan proses 

sugesti-imajinasi. Siswa diminta untuk selalu aktif menulis gagasan 

saat menikmati lagu 

d. Siswa mengelompokkan gagasan 

e. Guru memberi penguatan berkaitan dengan proses sugesti-imajinasi 

f. Siswa diminta untuk menentukan unsur-unsur intrinsik yang akan 

digunakan dalam menyusun kerangka karangan dengan menggali 

imajinasinya 

g. Siswa mulai berlatih menulis cerpen dengan tema yang ada pada 

lagu tersebut dengan bimbingan guru dan diiringi lagu yang sudah 

diperdengarkan 

h. Siswa dan guru berdiskusi mengenai kesulitan-kesulitan yang 

dialami ketika menulis cerpen 



128 

 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari itu 

b. Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran hari itu 

H. Sumber dan Media Pembelajaran 

• Buku Paket Bahasa dan Sastra Indonesi Kelas X 

• Buku Kumpulan Cerpen 

• Contoh Cerpen 

• Lagu “Menyesal”  

• TV dan VCD 

I. Penilaian 

1. Penilaian Proses 

    Penilaian proses dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Penilaian ini dapat   dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah dipersiapkan  

2. Penilaian Hasil 

    Penilian pada hasil menulis cerpen 

 

            Semarang,      Maret 2009 

  Mengetahui                                       

 Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 Slamet, S.Pd              Amnah Falestina 

                              NIM 2101405635 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah : MA Salafiyah 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia  

Kelas/Semester : X/2 

Alokasi Waktu : 4 X 45 menit (2X pertemuan) 

A. Standar Kompetensi  

• Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain kedalam 

cerpen 

B. Kompetensi Dasar 

• Menulis karangan berdasarkan pengalaman orang lain dalam 

cerpen (pelaku, peristiwa, latar)  

C. Indikator  

• Mampu menentukan unsur-unsur cerpen 

• Mampu mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam bentuk 

cerpen (pelaku, peristiwa, latar) 

D. Tujuan Pemebelajaran 

• Siswa mampu mengembangkan kerangka yang sudah dibuat dalam 

bentuk cerpen 

E. Materi Pembbelajaran  

- Unsur-unsur cerpen   - Metode sugesti-imajinasi 

- Langkah-langkah menulis cerpen - Praktik menulis cerpen 
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F. Metode Pembelajaran 

a. Tanya jawab 

b. Diskusi 

c. Inquiri 

d. Sugesti-imajinasi 

e. Penugasan 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru menjelaskan kesalahan siswa berkaitan dengan unsur-unsur 

cerpen  

b. Guru memberi motivasi siswa dan menyampaikan manfaat 

pembelajaran menulis cerpen  

2. Kegiatan Inti 

a. Guru berdiskusi dengan siswa mengenai kesulitan yang dialami siswa 

dalam menentukan unsur-unsur cerpen pada pertemuan yang lalu 

b. Guru memberikan contoh cerpen yang berbeda dari pertemuan yang 

lalu kepada siswa 

c. Siswa diberi penguatan mengenai cerpen yang mencakup unsur-unsur 

pembangun cerpen dan langkah-langkah menulis cerpen 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari itu 

b. Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran hari itu 
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Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru menjelaskan kesalahan yang dilakukan siswa pada saat 

menulis cerpen melalui metode sugesti-imajinasi 

b.  Guru memberi motivasi kepada siswa agar lebih meningkatkan 

keterampilan menulis 

     2.Kegiatan Inti 

a. Siswa diberi penguatan tentang materi yang lalu 

b. Guru memutarkan sebuah lagu yang berbeda dari pertemuan 

sebelumnya, kemudian siswa menyimak dan meresapi isi lagu 

tersebut 

c. Guru membimbing siswa pada saat melakukan proses sugesti-

imajinasi. Siswa diminta untuk selalu aktif menulis gagasan yang 

muncul saat menikmati lagu 

d. Siswa membuat telaah dan mengelompokkan gagasan  

e. Guru memberi penguatan berkaitan dengan proses sugesti-imajinasi 

f. Siswa diminta untuk menentukan unsur-unsur intrinsik yang akan 

digunakan dalam menyusun kerangka karangan dengan menggali 

imajinasinya  

g. Siswa mulai menulis cerpen dengan tema yang ada pada lagu tersebut 

dengan bimbingan guru dan diiringi lagu yang sudah diperdengarkan 

        3.Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari itu 
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b. Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran hari itu 

4. Sumber dan Media Pembelajaran 

• Buku Paket Bahasa dan Sastra Indonesi Kelas X 

• Buku Kumpulan Cerpen 

• Contoh Cerpen 

• Lagu “Aku Pasti Kembali”  

• TV dan VCD 

5. Penilaian 

1.  Penilaian Proses 

    Penilaian proses dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah dipersiapkan  

2. Penilaian Hasil 

    Penilian pada hasil menulis cerpen 

 

        Semarang,      Maret 2009 

      Mengetahui 

 Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

 Slamet, S.Pd                Amnah Falestina 

                 NIM 2101405635 
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Lampiran 3 

HASIL TES MENULIS CERPEN PRASIKLUS SISWA KELAS X-A MA 

SALAFIYAH KARANG TENGAH 

 No NAMA SISWA NILAI KATEGORI 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

AHMAD ALMUTAKIN 

A. BASIT 

A. FAKIHUDIN 

A. GHOFUR 

ALFIYAH 

ARIES LUTFI 

EDY JUNEDI 

EKA PUTRI 

MASTUR KHASANI 

MERONI 

MIZATUN NAJIBAH 

M. ATIK 

NIA SOLEKHATUN 

NUR HIKMAH 

NURUL HIKMAH 

NUR IKHLAS 

RIZKI IRFANI 

SAEFUL AZIZ 

ULFIYATUN NISA 

UMU SALAMAH 

WAHIDIN 

WAHYUDI 

WILDA FITRIYANI 

WILLY RAMADHAN 

ZAHWANUDIN 

60 

60 

64 

60 

61 

60 

70 

60 

70 

60 

60 

60 

60 

60 

74 

61 

60 

60 

71 

60 

71 

60 

60 

74 

68 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Cukup 

Baik 

Cukup 

 Jumlah 1584  
 Rata-rata 63,36  



134 

 

Lampiran 4 

HASIL TES MENULIS CERPEN SIKLUS I SISWA KELAS X-A MA 

SALAFIYAH KARANG TENGAH 

No. Aspek Penilaian 
No Responden 1 2 3 4 5 6 7 

Jumlah 
Skor Kategori 

1 1 7 12 11 5 5 6 14 60 Cukup 
2 2 7 10 13 8 5 7 14 64 Cukup 
3 3 8 11 11 5 6 6 14 61 Cukup 
4 4 6 10 14 6 5 5 14 60 Cukup 
5 5 7 10 13 7 5 7 13 62 Cukup 
6 6 7 12 12 6 5 5 12 59 Kurang 
7 7 8 11 13 8 8 8 15 71 Baik 
8 8 8 10 11 6 5 5 13 58 Kurang 
9 9 8 13 14 8 5 7 15 70 Baik 
10 10 7 12 12 8 6 6 13 64 Cukup 
11 11 6 11 13 8 6 6 14 64 Cukup 
12 12 6 10 11 7 6 6 13 59 Kurang 
13 13 7 12 14 8 6 8 15 70 Baik 
14 14 7 12 13 5 5 5 14 61 Cukup 
15 15 8 15 15 8 8 8 15 77 Baik 
16 16 8 13 15 8 5 6 15 70 Baik 
17 17 8 12 13 8 6 6 14 67 Cukup 
18 18 6 13 13 7 5 5 14 63 Cukup 
19 19 8 15 15 7 5 6 15 71 Baik 
20 20 7 12 13 6 5 5 13 61 Cukup 
21 21 8 14 14 8 6 7 15 72 Baik 
22 22 6 11 11 7 5 6 13 59 Kurang 
23 23 6 12 12 5 5 8 14 62 Cukup 
24 24 8 14 15 8 7 7 15 74 Baik 
25 25 8 13 14 8 5 7 15 70 Baik 

Jumlah   180 300 325 175 158 140 351 1629   
Rata-
rata   7,2 12 13 7 6,32 5,6 14,04 65,16   
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Lampiran 5 

HASIL TES MENULIS CERPEN SIKLUS II SISWA KELAS X-A MA 

SALAFIYAH KARANG TENGAH 

No. Aspek Penilaian 
No Responden 1 2 3 4 5 6 7 

Jumlah 
Skor Kategori 

1 1 8 14 14 7 6 6 15 70 Baik 
2 2 8 11 14 8 6 7 15 69 Cukup 
3 3 8 14 14 7 7 7 15 72 Baik 
4 4 7 12 14 7 6 6 14 66 Cukup 
5 5 8 11 15 8 6 8 13 69 Cukup 
6 6 8 14 15 7 6 7 15 72 Baik 
7 7 9 12 13 9 8 8 15 74 Baik 
8 8 9 11 13 7 6 6 14 66 Cukup 
9 9 10 15 16 10 9 9 16 85 Sangat Baik 
10 10 8 13 14 9 7 7 15 73 Baik 
11 11 8 14 15 8 7 7 15 74 Baik 
12 12 7 11 14 6 6 6 15 65 Cukup 
13 13 9 14 15 9 9 8 16 80 Baik 
14 14 8 14 15 7 6 6 15 71 Baik 
15 15 10 16 16 10 9 10 16 87 Sangat Baik 
16 16 9 14 16 9 7 6 15 76 Baik 
17 17 9 15 15 9 8 9 16 81 Baik 
18 18 8 13 14 8 6 7 15 71 Baik 
19 19 10 16 16 9 9 9 16 85 Sangat Baik 
20 20 8 14 15 7 6 6 15 71 Baik 
21 21 10 15 16 10 9 9 16 85 Sangat Baik 
22 22 7 12 14 8 7 8 14 70 Baik 
23 23 7 12 14 6 6 8 14 67 Cukup 
24 24 10 16 16 10 9 9 16 86 Sangat Baik 
25 25 9 14 15 8 6 8 13 75 Baik 

Jumlah   212 337 368 203 175 187 374 1860   
Rata-
rata   8,48 13,48 14,72 8,12 7 7,56 14,96 74,4   
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Lampiran 6 

INSTRUMEN TES SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

SOAL 

Tulislah cerpen berdasarkan pengalaman orang lain dengan media 

lagu. Tuliskan cerpenmu dengan memperhatikan tema, alur, tokoh 

dan penokohan, latar, sudut pandang, diksi dan gaya bahasa, dan 

kepaduan unsur-unsur pembangun cerpen! 
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Lampiran 7   

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I DAN II 
Kategori Perilaku Siswa Responden 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Keterangan 

01         
02         
03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         

Jumlah         
Responden         

1.Siswa siap 
mengikuti 
pembelajaran 
menulis cerpen 
2.Siswa 
memperhatikan 
penjelasan guru dan 
tidak melakukan 
kegiatan yang tidak 
perlu (mengganggu 
teman, melamun, 
mengantuk) 
3. Siswa 
berpartisipasi aktif 
menjawab 
pertanyaan dari 
guru saat kegiatan 
diskusi kelas 
sedang berlangsung 
4. Siswa aktif 
bertanya mengenai 
materi menulis 
cerpen yang sedang 
berlangsung 
5. Siswa tidak 
meremehkan 
kegiatan menyimak 
6. Siswa tidak 
meremehkan 
kegiatan imajinasi 
7. Siswa mengikuti 
proses penulisan 
gagasan dengan 
baik 
8. Siswa menulis 
cerpen dengan baik 
dan penuh 
konsentrasi 
Pengisian: 
(√) : positif 
(−) : negatif 
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Lampiran 8 

FORMAT JURNAL SISWA SIKLUS I DAN SIKLUS II 
Nama  : 

No. Presensi : 

1. Apakah manfaat yang siswa peroleh saat mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen? 

Jawab: ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

2. Apakah siswa tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen melalui 

sugesti-imajinasi media lagu? Ya/Tidak (apa alasannya) 

Jawab: ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

3. Apakah penjelasan guru dalam menyampaikan materi menulis cerpen 

dapat dipahami? 

Jawab: …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

4. Apakah sebelumnya siswa sudah mengenal metode sugesti-imajinasi 

media lagu? 

Jawab: …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

5. Tulislah pesan dan kesan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen melalui segesti-imajinasi media lagu! 

Jawab: …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………… 



139 

 

Lampiran 9 

FORMAT JURNAL GURU SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 
1. Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen? 

jawab:……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

2. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen? 

Jawab:…………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

3. Bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan media 

lagu? 

Jawab:…………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap proses sugesti-imajinasi media 

lagu saat pembelajaran menulis cerpen berlangsung? 

Jawab:…………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

5. Bagaimana tingkah laku siswa selama pembelajaran menulis cerpen 

melalui segesti-imajinasi media lagu? 

Jawab:…………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 
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Lampiran 10 

FORMAT CHECK LIST SIKLUS I DAN SIKLUS II  

Nama  : 

No. Presensi : 

 Beri tanda (√) pada pernyataan berikut sesuai skala penilaianmu sangat 

setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), atau tidak setuju (TS) 

Skala Penilaian No Pernyataan 
SS S KS TS 

1.  

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10 

 

Saya merasa ternyata menulis cerpen itu mudah 

Saya senang dengan metode dan media yang 

digunakan guru dalam pembelajaran menulis 

Metode sugesti-imajinasi media lagu memberikan 

kemudahan dalam menulis cerpen 

Kebiasaan menulis cerpen dapat mewakili isi hati 

dan perasaan saya 

Saya merasa senang terhadap cara guru dalam 

menjelaskan pembelajaran keterampilan menulis 

cerpen. 

Saya merasa tidak ada kesulitan dalam proses 

sugesti-imajinasi 

Keterampilan menulis cerpen dapat meningkatkan 

kreativitas saya 

Penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu 

merupakan pengalaman baru bagi saya 

Media lagu yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis cerpen dapat memudahkan saya 

berimajinasi 

Suasana yang santai, nyaman saat pembelajaran 

berlangsung dapat membantu memudahkan 

pemahaman saya 
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Lampiran 11 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 
1. Apakah Anda senang saat mendapatkan pembelajaran menulis 

cerpen? 

Jawab:………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

2. Apakah Anda mendapatkan kesulitan ketika menulis cerpen? Apa 

yang menjadi penyebab kesulitan tersebut? 

Jawab:………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

3. Apa pendapat Anda tentang penggunaan metode sugesti-imajinasi 

media lagu? 

Jawab:………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

4. Apakah Anda mendapatkan kesulitan saat melakukan proses sugesti-

imajinasi? 

Jawab:………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

5. Berikan saran Anda terhadap pembelajaran menulis cerpen melalui 

sugesti-imajinasi media lagu!  

Jawab:…………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 
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Lampiran 12 

TEKS LAGU SIKLUS I 

 

                     Menyesal 

Penyanyi:Reza Herlambang 

Semula t’lah terjadi  

kau lakukan ini padaku 

Meski di hati merasa  

kau berubah saat kau mengenal dia 

Bila cinta tak lagi untukku  

Bila hati tak lagi padaku 

Mengapa harus dia yang merebut dirimu 

Bila aku tak baik untukmu  

Bila dia bahagia dirimu 

Aku kan pergi  

Meski hati tak akan rela 

Terkadang kumenyesal  

mengapa kukenalkan dia…padamu 
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Lampiran 13 

TEKS LAGU SIKLUS II 

 

Aku Pasti Kembali 

Penyanyi : Pasto 

Waktu t’lah tiba  

Aku ‘kan meninggalkan 

Tinggalkan kamu ‘tuk sementara 

 Kau peluk aku 

Kau ciumi pipiku 

Kau bilang janganlahku pergi 

Bujuk rayumu buat hatiku sedih 

Tapi ku hanya dapat berkata 

Aku hanya pergi ‘tuk sementara 

Bukan tuk meninggalkanmu selamannya 

Ku pasti kan kembali pada dirimu 

Tapi kau jangan nakal 

Aku pasti kembali… 

Pabila nanti kau rindukanku didekatmu 

Tak perlu kau risaukan…Aku pasti akan kembali. 
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Lampiran 14 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I 
Kategori Perilaku Siswa Responden 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Keterangan 

01 √ √ √ - √ √ - √ 
02 √ √ - - √ √ - √ 
03 √ √ √ - √ - √ √ 
04 √ √ √ - √ √ √ √ 
05 √ - √ - √ √ - - 
06 √ √ √ - √ √ - √ 
07 √ - √ √ √ - √ √ 
08 √ √ √ - √ √ √ √ 
09 √ √ √ - √ √ √ √ 
10 √ √ √ - √ - √ √ 
11 √ √ √ - √ √ √ √ 
12 √ √ √ - √ √ - - 
13 √ - √ - √ - - √ 
14 √ √ √ - √ √ √ √ 
15 √ - √ - √ √ √ √ 
16 √ √ √ - √ √ √ √ 
17 √ √ √ - √ √ √ √ 
18 √ √ √ - √ √ √ - 
19 √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 √ √ √ - √ √ - √ 
21 √ - - - √ √ √ √ 
22 √ √ √ - √ √ √ √ 
23 √ √ √ - √ √ √ √ 
24 √ √ √ √ √ √ √ √ 
25 √ √ √ - √ √ √ √ 

Jumlah 25 20 23 3 25 21 18 22 
Responden 10

0 
80 92 12 10

0 
84 72 88 

1.Siswa siap 
mengikuti 
pembelajaran 
menulis cerpen 
2.Siswa 
memperhatikan 
penjelasan guru dan 
tidak melakukan 
kegiatan yang tidak 
perlu (mengganggu 
teman, melamun, 
mengantuk) 
3. Siswa 
berpartisipasi aktif 
menjawab 
pertanyaan dari 
guru saat kegiatan 
diskusi kelas 
sedang berlangsung 
4. Siswa aktif 
bertanya mengenai 
materi menulis 
cerpen yang sedang 
berlangsung 
5. Siswa tidak 
meremehkan 
kegiatan menyimak 
6. Siswa tidak 
meremehkan 
kegiatan imajinasi 
7. Siswa mengikuti 
proses penulisan 
gagasan dengan 
baik 
8. Siswa menulis 
cerpen dengan baik 
dan penuh 
konsentrasi 
Pengisian: 
(√) : positif 
(−) : negatif 
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Lampiran 15 
 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI SIKLUS I 
 

Perilaku Positif Perilaku Negatif N
o Aspek yang 

dinilai 
Jumlah Persen 

N
o Aspek yang 

dinilai 
Jumlah Persen 

1 Siswa siap 
megikuti 
pembelajaran 

25 100 1 Siswa tidak 
siap megikuti 
pembelajaran 

0 0 

2 Siswa 
memperhatika
n penjelasan  
guru dan tidak 
melakukan 
kegiatan yang 
tidak perlu 
(berbicara 
dengan teman, 
melamun, 
tertidur) 

20 80 2 Siswa tidak 
memperhatika
n penjelasan 
guru dengan 
melakukan 
kegiatan 
berbicara 
dengan teman, 
melamun, dan 
tertidur 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

3 Siswa 
berpartisipasi 
aktif 
menjawab 
pertanyaan 
dari guru saat 
diskusi kelas 
sedang 
berlangsung 

23 92 3 Siswa pasif 
saat kegiatan 
diskusi kelas 
sedang 
berlangsung 

2 8 

4 Siswa aktif 
bertanya 
mengenai 
materi 
pembelajaran 

3 12 4 Siswa 
memilih pasif 

22 88 

5 Siswa tidak 
meremehkan 
kegiatan 
menyimak 

25 100 5 Siswa 
meremehkan 
kegiatan 
menyimak 

0 0 

6 Siswa tidak 
meremehkan 
kegiatan 
imajinasi 

21 84 6 Siswa 
meremehkan 
kegiatan 
imajinasi 

4 16 

7 Siswa 
mengikuti 
proses 

18 72 7 Siswa tidak 
mengikuti 
proses 

7 28 
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penulisan 
gagasan 
dengan baik 

penulisan 
gagasan 
dengan baik 

8 Siswa menulis 
cerpen dengan 
baik dan 
penuh 
konsentrasi 

22 88 8 Siswa tidak 
menulis 
cerpen dengan 
baik 

3 12 
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Lampiran 16 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

Kategori Perilaku Siswa Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Keterangan 

01 √ √ √ - √ √ √ √ 
02 √ √ √ - √ √ - √ 
03 √ √ √ - √ √ √ √ 
04 √ √ √ - √ √ √ √ 
05 √ √ √ - √ √ - √ 
06 √ √ √ - √ √ - √ 
07 √ √ √ √ √ - √ √ 
08 √ √ √ - √ √ √ √ 
09 √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 √ √ √ - √ √ √ √ 
11 √ √ √ - √ √ √ √ 
12 √ √ √ - √ √ √ √ 
13 √ √ √ - √ √ √ √ 
14 √ √ √ - √ √ √ √ 
15 √ √ √ - √ √ √ √ 
16 √ √ √ - √ √ √ √ 
17 √ √ √ - √ √ √ √ 
18 √ √ √ - √ √ √ √ 
19 √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 √ √ √ - √ √ √ √ 
21 √ √ - √ √ √ √ √ 
22 √ √ √ - √ √ √ √ 
23 √ √ √ - √ √ √ √ 
24 √ √ √ √ √ √ √ √ 
25 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 25 25 23 6 25 24 22 25 
Responden 10

0 
10
0 

92 24 10
0 

96 88 10
0 

1.Siswa siap 
mengikuti 
pembelajaran 
menulis cerpen 
2.Siswa 
memperhatikan 
penjelasan guru dan 
tidak melakukan 
kegiatan yang tidak 
perlu (mengganggu 
teman, melamun, 
mengantuk) 
3. Siswa 
berpartisipasi aktif 
menjawab 
pertanyaan dari 
guru saat kegiatan 
diskusi kelas 
sedang berlangsung 
4. Siswa aktif 
bertanya mengenai 
materi menulis 
cerpen yang sedang 
berlangsung 
5. Siswa tidak 
meremehkan 
kegiatan menyimak 
6. Siswa tidak 
meremehkan 
kegiatan imajinasi 
7. Siswa mengikuti 
proses penulisan 
gagasan dengan 
baik 
8. Siswa menulis 
cerpen dengan baik 
dan penuh 
konsentrasi 
Pengisian: 
(√) : positif 
(−) : negatif 
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Lampiran 17 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

Perilaku Positif Perilaku Negatif N
o Aspek yang 

dinilai 
Jumlah Persen 

N
o Aspek yang 

dinilai 
Jumlah Persen 

1 Siswa siap 
megikuti 
pembelajaran 

25 100 1 Siswa tidak 
siap megikuti 
pembelajaran 

0 0 

2 Siswa 
memperhatika
n penjelasan  
guru dan tidak 
melakukan 
kegiatan yang 
tidak perlu 
(berbicara 
dengan teman, 
melamun, 
tertidur) 

25 100 2 Siswa tidak 
memperhatika
n penjelasan 
guru dengan 
melakukan 
kegiatan 
berbicara 
dengan teman, 
melamun, dan 
tertidur 

0 0 

3 Siswa 
berpartisipasi 
aktif 
menjawab 
pertanyaan 
dari guru saat 
diskusi kelas 
sedang 
berlangsung 

24 96 3 Siswa pasif 
saat kegiatan 
diskusi kelas 
sedang 
berlangsung 

1 4 

4 Siswa aktif 
bertanya 
mengenai 
materi 
pembelajaran 

6 24 4 Siswa 
memilih pasif 

19 76 

5 Siswa tidak 
meremehkan 
kegiatan 
menyimak 

25 100 5 Siswa 
meremehkan 
kegiatan 
menyimak 

0 0 

6 Siswa tidak 
meremehkan 
kegiatan 
imajinasi 

24 96 6 Siswa 
meremehkan 
kegiatan 
imajinasi 

1 4 

7 Siswa 
mengikuti 
proses 

18 72 7 Siswa tidak 
mengikuti 
proses 

3 12 
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penulisan 
gagasan 
dengan baik 

penulisan 
gagasan 
dengan baik 

8 Siswa menulis 
cerpen dengan 
baik dan 
penuh 
konsentrasi 

25 100 8 Siswa tidak 
menulis 
cerpen dengan 
baik 

0 0 
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Lampiran 18 

HASIL JURNAL SISWA SIKLUS I 

 

Nama  : Nurul Hikmah 

No. Presensi : 15 

1. Apakah manfaat yang siswa peroleh saat mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen? 

Jawab: Dapat meningkatkan kreativitas 

2. Apakah siswa tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen melalui 

sugesti-imajinasi media lagu? Ya/Tidak (apa alasannya) 

Jawab: Ya, karena pembelajaran menulis cerpen melalui metode sugesti-

imajinasi media lagu dapat membantu memudahkan berimajinasi 

3. Apakah penjelasan guru dalam menyampaikan materi menulis cerpen 

dapat dipahami? 

Jawab: Ya 

4. Apakah sebelumnya siswa sudah mengenal metode sugesti-imajinasi 

media lagu? 

Jawab: Belum, karena metode tersebut merupakan pengalaman baru bagi 

saya 

5. Tulislah pesan dan kesan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen melalui segesti-imajinasi media lagu! 

Jawab: Pesan: Bu, lirik lagunya jangan terlalu sulit 

Kesan: Saya merasa terkesan karena belajar sambil mendengarkan                     

lagu 

 



151 

 

HASIL JURNAL SISWA SIKLUS I 

 

Nama  : A. Ghofur 

No. Presensi : 04 

1. Apakah manfaat yang siswa peroleh saat mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen? 

Jawab:Dapat meningkatkan kreativitas siswa 

2. Apakah siswa tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen melalui 

sugesti-imajinasi media lagu? Ya/Tidak (apa alasannya) 

Jawab:Ya, karena dengan media lagu siswa / saya bisa berimajinasi 

3. Apakah penjelasan guru dalam menyampaikan materi menulis cerpen 

dapat dipahami? 

Jawab:Ya, dapat dipahami 

4. Apakah sebelumnya siswa sudah mengenal metode sugesti-imajinasi 

media lagu? 

Jawab:Belum 

5. Tulislah pesan dan kesan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen melalui segesti-imajinasi media lagu! 

Jawab: Pesan: Jangan terlalu sulit dalam memilih lagu 

   Kesan: Metode ini sangat membantu dalam berimajinasi  
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HASIL JURNAL SISWA SIKLUS I 

 

Nama  : Eka Putrie 

No. Presensi : 08 

1. Apakah manfaat yang siswa peroleh saat mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen? 

Jawab: Menulis cerpen dapat meningkatkan kreativitas siswa 

2. Apakah siswa tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen melalui 

sugesti-imajinasi media lagu? Ya/Tidak (apa alasannya) 

Jawab: Ya, karena mempermudah kita dalam menulis cerpen 

3. Apakah penjelasan guru dalam menyampaikan materi menulis cerpen 

dapat dipahami? 

Jawab: Ya, dapat dipahami 

4. Apakah sebelumnya siswa sudah mengenal metode sugesti-imajinasi 

media lagu? 

Jawab: Belum 

5. Tulislah pesan dan kesan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen melalui segesti-imajinasi media lagu! 

Jawab: Pesan: Bu, lagunya jangan sulit dong 

Kesan: Saya merasa senang dan nyaman saat mengikuti 

pembelajaran menulis cerpen 
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Lampiran 19 

HASIL JURNAL SISWA SIKLUS II 

 

Nama  : Nurul Hikmah 

No. Presensi : 15 

1. Apakah manfaat yang siswa peroleh saat mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen? 

Jawab: Menambah kreativitas, berbagi pengalaman, dan dapat mewakili 

isi hati dan perasaan siswa  

2. Apakah siswa tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen melalui 

sugesti-imajinasi media lagu? Ya/Tidak (apa alasannya) 

Jawab: Sangat tertarik karena mempermudah dalam menulis cerpen dan 

juga menciptakan pembelajaran yang santai dan nyaman 

3. Apakah penjelasan guru dalam menyampaikan materi menulis cerpen 

dapat dipahami? 

Jawab: Ya, dapat dipahami dan sangat jelas 

4. Apakah sebelumnya siswa sudah mengenal metode sugesti-imajinasi 

media lagu? 

Jawab: Metode tersebut merupakan pengalaman baru bagi saya 

5. Tulislah pesan dan kesan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen melalui segesti-imajinasi media lagu! 

Jawab: Pesan: Metode ini sangat bagus, untuk itu ditingkatkan lagi 

 Kesan: Benar-benar pengalaman yang mengasyikkan  
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HASIL JURNAL SIKLUS II 

 

Nama  : Wahyudi 

No. Presensi : 22 

1. Apakah manfaat yang siswa peroleh saat mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen? 

Jawab: Dapat meningkatkan kreativitas, menambah wawasan, dan 

mewakili isi hati 

2. Apakah siswa tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen melalui 

sugesti-imajinasi media lagu? Ya/Tidak (apa alasannya) 

Jawab: Ya, karena megasyikkan 

3. Apakah penjelasan guru dalam menyampaikan materi menulis cerpen 

dapat dipahami? 

Jawab: Ya, dapat dipahami 

4. Apakah sebelumnya siswa sudah mengenal metode sugesti-imajinasi 

media lagu? 

Jawab: Belum mengenal 

5. Tulislah pesan dan kesan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen melalui segesti-imajinasi media lagu! 

Jawab: Pesan: Semoga metode ini dapat diterapkan untuk mata    

pelajaran lain 

 Kesan: Saya sangat senang karena saya lebih bersemangat dalam 

menulis cerpen 
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HASIL JURNAL SISWA SIKLUS II 

 

Nama  : M. Atik 

No. Presensi : 12 

1. Apakah manfaat yang siswa peroleh saat mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen? 

Jawab: Meningkatkan kreativitas dan dapat mewakili isi hati saya 

2. Apakah siswa tertarik dengan pembelajaran menulis cerpen melalui 

sugesti-imajinasi media lagu? Ya/Tidak (apa alasannya) 

Jawab: Ya tertarik karena mempermudah menciptakan gambaran 

peristiwa yang akan dijadikan cerpen 

3. Apakah penjelasan guru dalam menyampaikan materi menulis cerpen 

dapat dipahami? 

Jawab: Ya 

4. Apakah sebelumnya siswa sudah mengenal metode sugesti-imajinasi 

media lagu? 

Jawab: Belum mengenal 

5. Tulislah pesan dan kesan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis cerpen melalui segesti-imajinasi media lagu! 

Jawab: Pesan: Semoga metode ini dapat diterapkan oleh guru lain 

 Kesan: Sungguh pengalaman yang tidak bisa dilupakan 
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Lampiran 20 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS I 

1. Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen? 

Jawab: Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen 

sudah dikatakan baik. Hal ini terlihat saat guru masuk ke kelas 

dilanjutkan dengan melakukan apersepsi secara alamiah siswa 

sudah terkondisikan dengan sendirinya. 

2. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen? 

Jawab: Saat proses pembelajaran siswa belum semuanya aktif. Mereka 

masih malu-malu dan belum berani untuk bertanya atau 

berpendapat. 

3. Bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan media    

lagu? 

Jawab: Cukup baik. Banyak siswa yang tampak antusias ketika 

mendengarkan lagu. Namun masih ada siswa yang kurang 

menyukai lagu yang diputarkan oleh guru. 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap tugas menulis cerpen yang 

diberikan oleh guru?  

Jawab: Cukup baik. Hal ini tampak pada keantusiasan siswa pada saat 

menulis cerpen. Siswa terlihat lebih santai dengan adanya iringan 

lagu yang mengiringi mereka ketika sedang menulis cerpen. 

Fenomena yang muncul pada saat menulis cerpen masih ada 
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siswa yang melihat pekerjaan temannya dan mengganggu 

temannya. 

5. Bagaimana tingkah laku siswa selama pembelajaran menulis cerpen 

melalui segesti-imajinasi media lagu? 

Jawab: Seluruh siswa sudah terkendali dan sikap mereka cukup baik 

ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. 
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Lampiran 21 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS II 

1. Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen? 

Jawab: Sangat baik. Siswa sudah terkondisikan dengan sendirinya 

2. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerpen? 

Jawab: Siswa belum semuannya aktif, namun keaktifan siswa 

meningkat. Siswa sudah tidak malu-malu lagi untuk bertanya dan 

berani memberi tanggapan. 

3. Bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan media 

lagu? 

           Jawab: Sudah baik. Tidak ada lagi siswa yang kurang begitu menyukai 

lagu yang diputarkan oleh guru karena lagu yang diputarka sesuai 

dengan minat dan selera mereka. 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap proses sugesti-imajinasi media 

lagu saat pembelajaran menulis cerpen berlangsung? 

          Jawab: Sudah baik. Suasana kelas ketika menulis cerpen terlihat tenang 

dan dapat terkendali dengan baik. Siswa tampak serius dan 

mengerjakan tugas menulis cerpen dengan baik. 

5. Bagaimana tingkah laku siswa selama pembelajaran menulis cerpen    

melalui segesti-imajinasi media lagu? 

          Jawab: Siswa dapat dikondisikan dan merespon baik setiap penjelasan dari 

guru 
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Lampiran 22 

HASIL CHECK LIST SIKLUS I 

Nama  : Nurul Hikmah 

No. Presensi : 15 

 Beri tanda (√) pada pernyataan berikut sesuai skala penilaianmu sangat 

setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), atau tidak setuju (TS) 

Skala Penilaian No Pernyataan 

SS S KS TS 

1.  

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10 

 

Saya merasa ternyata menulis cerpen itu mudah 

Saya senang dengan metode dan media yang 

digunakan guru dalam pembelajaran menulis 

Metode sugesti-imajinasi media lagu memberikan 

kemudahan dalam menulis cerpen 

Kebiasaan menulis cerpen dapat mewakili isi hati 

dan perasaan saya 

Saya merasa senang terhadap cara guru dalam 

menjelaskan pembelajaran keterampilan menulis 

cerpen. 

Saya merasa tidak ada kesulitan dalam proses 

sugesti-imajinasi 

Keterampilan menulis cerpen dapat meningkatkan 

kreativitas saya 

Penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu 

merupakan pengalaman baru bagi saya 

Media lagu yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis cerpen dapat memudahkan saya 

berimajinasi 

Suasana yang santai, nyaman saat pembelajaran 

berlangsung dapat membantu memudahkan 

pemahaman saya 

 √ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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HASIL CHECK LIST SIKLUS I 

Nama  : A. Ghofur 

No. Presensi : 04 

 Beri tanda (√) pada pernyataan berikut sesuai skala penilaianmu sangat 

setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), atau tidak setuju (TS) 

Skala Penilaian No Pernyataan 
SS S KS TS 

1.  

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10 

 

Saya merasa ternyata menulis cerpen itu mudah 

Saya senang dengan metode dan media yang 

digunakan guru dalam pembelajaran menulis 

Metode sugesti-imajinasi media lagu memberikan 

kemudahan dalam menulis cerpen 

Kebiasaan menulis cerpen dapat mewakili isi hati 

dan perasaan saya 

Saya merasa senang terhadap cara guru dalam 

menjelaskan pembelajaran keterampilan menulis 

cerpen. 

Saya merasa tidak ada kesulitan dalam proses 

sugesti-imajinasi 

Keterampilan menulis cerpen dapat meningkatkan 

kreativitas saya 

Penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu 

merupakan pengalaman baru bagi saya 

Media lagu yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis cerpen dapat memudahkan saya 

berimajinasi 

Suasana yang santai, nyaman saat pembelajaran 

berlangsung dapat membantu memudahkan 

pemahaman saya 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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HASIL CHECK LIST SIKLUS I 

Nama  : Eka Putrie 

No. Presensi : 08 

 Beri tanda (√) pada pernyataan berikut sesuai skala penilaianmu sangat 

setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), atau tidak setuju (TS) 

Skala Penilaian No Pernyataan 
SS S KS TS 

1.  

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10 

 

Saya merasa ternyata menulis cerpen itu mudah 

Saya senang dengan metode dan media yang 

digunakan guru dalam pembelajaran menulis 

Metode sugesti-imajinasi media lagu memberikan 

kemudahan dalam menulis cerpen 

Kebiasaan menulis cerpen dapat mewakili isi hati 

dan perasaan saya 

Saya merasa senang terhadap cara guru dalam 

menjelaskan pembelajaran keterampilan menulis 

cerpen. 

Saya merasa tidak ada kesulitan dalam proses 

sugesti-imajinasi 

Keterampilan menulis cerpen dapat meningkatkan 

kreativitas saya 

Penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu 

merupakan pengalaman baru bagi saya 

Media lagu yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis cerpen dapat memudahkan saya 

berimajinasi 

Suasana yang santai, nyaman saat pembelajaran 

berlangsung dapat membantu memudahkan 

pemahaman saya 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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Lampiran 23  

REKAPITULASI HASIL CHECK LIST SIKLUS I 

Jumlah Prosentase No Pernyataan 
SS S KS TS SS S KS TS 

1 Saya merasa ternyata menulis 
cerpen itu mudah 

4 15 6 0 16 60 24 0 

2 Saya senang dengan metode 
dan media yang digunakan 
guru dalam pembelajaran 
menulis 

6 16 5 0 24 64 20  

3 Metode sugesti-imajinasi 
media lagu memberikan 
kemudahan dalam menulis 
cerpen 

9 13 3 0 36 52 12 0 

4 Kebiasaan menulis cerpen 
dapat mewakili isi hati dan 
perasaan saya 

11 12 2 0 44 48 8 0 

5 Saya merasa senang terhadap 
cara guru dalam menjelaskan 
pembelajaran keterampilan 
menulis cerpen. 

13 12 0 0 52 48 0 0 

6 Saya merasa tidak ada 
kesulitan dalam proses 
sugesti-imajinasi 

2 5 18 0 8 20 72 0 

7 Keterampilan menulis cerpen 
dapat meningkatkan 
kreativitas saya 

8 15 2 0 32 60 8 0 

8 Penggunaan metode sugesti-
imajinasi media lagu 
merupakan pengalaman baru 
bagi saya 

12 13 0 0 48 52 0 0 

9 Media lagu yang digunakan 
dalam pembelajaran menulis 
cerpen dapat memudahkan 
saya berimajinasi 

9 10 6 0 36 40 24 0 

10 Suasana yang santai, nyaman 
saat pembelajaran 
berlangsung dapat membantu 
memudahkan pemahaman 
saya 

18 7 0 0 72 28 0 0 
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Lampiran 24 

HASIL CHECK LIST SIKLUS II 

Nama  : Nurul Hikmah 

No. Presensi : 15 

 Beri tanda (√) pada pernyataan berikut sesuai skala penilaianmu sangat 

setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), atau tidak setuju (TS) 

Skala Penilaian No Pernyataan 
SS S KS TS 

1.  

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10 

 

Saya merasa ternyata menulis cerpen itu mudah 

Saya senang dengan metode dan media yang 

digunakan guru dalam pembelajaran menulis 

Metode sugesti-imajinasi media lagu memberikan 

kemudahan dalam menulis cerpen 

Kebiasaan menulis cerpen dapat mewakili isi hati 

dan perasaan saya 

Saya merasa senang terhadap cara guru dalam 

menjelaskan pembelajaran keterampilan menulis 

cerpen. 

Saya merasa tidak ada kesulitan dalam proses 

sugesti-imajinasi 

Keterampilan menulis cerpen dapat meningkatkan 

kreativitas saya 

Penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu 

merupakan pengalaman baru bagi saya 

Media lagu yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis cerpen dapat memudahkan saya 

berimajinasi 

Suasana yang santai, nyaman saat pembelajaran 

berlangsung dapat membantu memudahkan 

pemahaman saya 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
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HASIL CHECK LIST SIKLUS II 

Nama  : M. Atik 

No. Presensi : 12 

 Beri tanda (√) pada pernyataan berikut sesuai skala penilaianmu sangat 

setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), atau tidak setuju (TS) 

Skala Penilaian No Pernyataan 
SS S KS TS 

1.  

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10 

 

Saya merasa ternyata menulis cerpen itu mudah 

Saya senang dengan metode dan media yang 

digunakan guru dalam pembelajaran menulis 

Metode sugesti-imajinasi media lagu memberikan 

kemudahan dalam menulis cerpen 

Kebiasaan menulis cerpen dapat mewakili isi hati 

dan perasaan saya 

Saya merasa senang terhadap cara guru dalam 

menjelaskan pembelajaran keterampilan menulis 

cerpen. 

Saya merasa tidak ada kesulitan dalam proses 

sugesti-imajinasi 

Keterampilan menulis cerpen dapat meningkatkan 

kreativitas saya 

Penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu 

merupakan pengalaman baru bagi saya 

Media lagu yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis cerpen dapat memudahkan saya 

berimajinasi 

Suasana yang santai, nyaman saat pembelajaran 

berlangsung dapat membantu memudahkan 

pemahaman saya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
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HASIL CHECK LIST SIKLUS II 

Nama  : Wahyudi 

No. Presensi : 22 

 Beri tanda (√) pada pernyataan berikut sesuai skala penilaianmu sangat 

setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), atau tidak setuju (TS) 

Skala Penilaian No Pernyataan 
SS S KS TS 

1.  

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10 

 

Saya merasa ternyata menulis cerpen itu mudah 

Saya senang dengan metode dan media yang 

digunakan guru dalam pembelajaran menulis 

Metode sugesti-imajinasi media lagu memberikan 

kemudahan dalam menulis cerpen 

Kebiasaan menulis cerpen dapat mewakili isi hati 

dan perasaan saya 

Saya merasa senang terhadap cara guru dalam 

menjelaskan pembelajaran keterampilan menulis 

cerpen. 

Saya merasa tidak ada kesulitan dalam proses 

sugesti-imajinasi 

Keterampilan menulis cerpen dapat meningkatkan 

kreativitas saya 

Penggunaan metode sugesti-imajinasi media lagu 

merupakan pengalaman baru bagi saya 

Media lagu yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis cerpen dapat memudahkan saya 

berimajinasi 

Suasana yang santai, nyaman saat pembelajaran 

berlangsung dapat membantu memudahkan 

pemahaman saya 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 

√ 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
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Lampiran 25 

REKAPITULASI HASIL CHEK LIST SIKLUS II 

Jumlah Prosentase No Pernyataan 
SS S KS TS SS S KS TS 

1 Saya merasa ternyata menulis 
cerpen itu mudah 

13 12 0 0 52 48 0 0 

2 Saya senang dengan metode 
dan media yang digunakan 
guru dalam pembelajaran 
menulis 

8 17 0 0 32 68 0 0 

3 Metode sugesti-imajinasi 
media lagu memberikan 
kemudahan dalam menulis 
cerpen 

11 14 0 0 44 56 0 0 

4 Kebiasaan menulis cerpen 
dapat mewakili isi hati dan 
perasaan saya 

12 13 0 0 48 52 0 0 

5 Saya merasa senang terhadap 
cara guru dalam menjelaskan 
pembelajaran keterampilan 
menulis cerpen. 

14 11 0 0 56 44 0 0 

6 Saya merasa tidak ada 
kesulitan dalam proses 
sugesti-imajinasi 

11 13 1 0 44 52 4 0 

7 Keterampilan menulis cerpen 
dapat meningkatkan 
kreativitas saya 

12 13 0 0 48 52 0 0 

8 Penggunaan metode sugesti-
imajinasi media lagu 
merupakan pengalaman baru 
bagi saya 

12 13 0 0 48 52 0 0 

9 Media lagu yang digunakan 
dalam pembelajaran menulis 
cerpen dapat memudahkan 
saya berimajinasi 

13 11 1 0 52 44 4 0 

10 Suasana yang santai, nyaman 
saat pembelajaran 
berlangsung dapat membantu 
memudahkan pemahaman 
saya 

18 7 0 0 72 28 0 0 
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Lampiran 26  

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

Nilai Tertinggi :77 

No. Responden : 15 

Pertanyaan 1: Siswa merasa senang mendapatkan pembelajaran menulis cerpen.   

Pertanyaan 2: Siswa tidak mengalami kesulitan ketika menulis cerpen 

Pertanyaan 3: Siswa menyatakan senang dan tertarik tentang penggunaan metode 

sugesti-imajinasi media lagu. 

Pertanyaan 4: Siswa mengalami kesulitan saat melakukan proses sugesti-

imajinasi karena media lagu yang digunakan begitu asing bagi mereka. 

Pertanyaan 5: Siswa memberi saran agar media lagu yang akan digunakan pada 

pembelajaran selanjutnya harus sesuai dengan selera mereka dan tidak terlalu 

asing di telinga siswa. 

 

Nilai Sedang  : 60   

No. Responden : 04 

Pertanyaan 1: Siswa merasa senang mendapatkan pembelajaran menulis cerpen.   

Pertanyaan 2:Siswa mengalami kesulitan saat menulis cerpen, yaitu menuangkan 

apa yang ada di dalam hati mereka. 

Pertanyaan 3: Siswa menyatakan senang dan tertarik tentang penggunaan metode 

sugesti-imajinasi media lagu. 

Pertanyaan 4: Siswa mengalami kesulitan saat melakukan proses sugesti-

imajinasi karena media lagu yang digunakan begitu asing bagi mereka. 

Pertanyaan 5: Saran yang diberikan sama dengan siswa yang mendapat nilai 

tinggi, yaitu berkaitan dengan penggunaan lagu yang dirasa siswa sangat asing. 

Maka dari itu untuk penggunaan media pada pembelajaran selanjutnya diharapkan 

sesuai dengan selera siswa. 
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Nilai Rendah  : 58 

No. Responden : 08 

Pertanyaan 1: Siswa merasa senang mendapatkan pembelajaran menulis cerpen.   

Pertanyaan 2: Siswa mengalami kesulitan saat menulis cerpen, yaitu sulit 

menuangkan ide dan menentukan pilihan kata yang tepat. 

Pertanyaan 3: Siswa menyatakan senang dan tertarik tentang penggunaan metode 

sugesti-imajinasi media lagu. 

Pertanyaan 4: Siswa mengalami kesulitan saat melakukan proses sugesti-

imajinasi karena media lagu yang digunakan begitu asing bagi mereka. 

Pertanyaan 5: Saran yang diberikan, yaitu dalam pemilihan lagu harus lebih 

selektif lagi untuk pembelajaran selanjtnya.  
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Lampiran 27 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

Nilai Tertinggi : 87 

No. Responden : 15 

Pertanyaan 1: Siswa merasa senang mendapatkan pembelajaran menulis cerpen.   

Pertanyaan 2: Siswa tidak mengalami kesulitan ketika menulis cerpen 

Pertanyaan 3: Siswa menyatakan senang dan tertarik tentang penggunaan metode 

sugesti-imajinasi media lagu. 

Pertanyaan 4: Siswa tidak mengalami kesulitan saat melakukan proses sugesti-

imajinasi karena media lagu yang digunakan tidak asing bagi mereka. 

Pertanyaan 5: Siswa memberi saran agar agar penerapan metode sugesti-

imajinasi media lagu ditingkatkan lagi. Tidak hanya untuk pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia saja, tetapi mata pelajaran lain. 

 
Nilai Sedang  : 70  

No. Responden : 22 

Pertanyaan 1: Siswa merasa senang mendapatkan pembelajaran menulis cerpen.   

Pertanyaan 2:Siswa tidak mengalami kesulitan saat menulis cerpen  

Pertanyaan 3: Siswa menyatakan senang dan tertarik tentang penggunaan metode 

sugesti-imajinasi media lagu. 

Pertanyaan 4: Siswa tidak mengalami kesulitan saat melakukan proses sugesti-

imajinasi. 

Pertanyaan 5: Saran yang diberikan, yaitu semoga penggunaan metode sugesti-

imajinasi dapat diterapkan oleh guru lain. 

 

Nilai Rendah  : 65 

No. Responden : 05 

Pertanyaan 1: Siswa merasa senang mendapatkan pembelajaran menulis cerpen.   

Pertanyaan 2: Siswa mengalami kesulitan saat menulis cerpen, yaitu sulit 

merangkai kata-kata. 
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Pertanyaan 3: Siswa menyatakan senang dan tertarik tentang penggunaan metode 

sugesti-imajinasi media lagu. 

Pertanyaan 4: Siswa mengalami kesulitan saat melakukan proses sugesti-

imajinasi, yaitu pada saat penciptaan latar suasana. 

Pertanyaan 5: Saran yang diberikan, yaitu agar penggunaan media lagu dapat 

ditingkatkan lagi karena dapat menciptakan suatu pembelajaran yang santai dan 

mengasyikkan. 
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Lampiran 28 

Contoh Hasil Tes Menulis Cerpen Siklus I 

 

Menyesal 

 
“Ada yang bisa au bantu?” kata Kiki 

“Eh, sayang, sama siapa?” Tanya Arif 

“Sendiri, dong” Jawab Kiki 

Kiki dan Arif adalah sepasang kekasih. Arif yang sedang mengotak-atik mesin 

mobilnya melanjutkan pekerjaannya. Selang beberapa menit kemudian muncul 

laki-laki dari dalam rumah Arif sambil membawa botol berisi air. 

“Nih, airnya” kata laki-laki itu sambil menyodorkan botol kepada Arif. Arif 

pun selesai dengan pekerjaannya, diraihnya botol itu. 

“O, ya, Ki, kenalin nih temen kampus aku, namanya Dio” 

“Kiki” 

“Dio” 

Itulah awal perkenalan antara Kiki dan Dio yang membuat kebahagian Arif mulai 

menghilang dari wajahnya. Malah diganti dengan kesedihan luar biasa karena 

dekatnya Dio dengan Kiki 

Suatu saat, Arif mengintip Kiki dan Dio yang tengah duduk di halaman rumahnya. 

Arif sengaja meninggalkan mereka berdua karena Arif ingin membuktikan bahwa 

perasaannya benar kalau sebenarnya Kiki dan Dio…..Arif terkejut: entah 

disengaja atau spontanitas tangan Dio merangkul pundak Kiki, sesekali Dio 

membelai rambut panjang Kiki. Akhirnya, apa yang Arif khawatirkan telah 

terjadi. 

Seperti mengatur pernafasan atau menguasai diri. Arif melenggang santai kea rah 

Kiki dan Dio. Setibanya Arif, dia malah mondar-mandir seperti orang 

kebingungan. 

“Kamu kenapa, sih?” Tanya Kiki 
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“Mengapa kalian menusukku dari belakang?” Tanya Arif tanpa tedeng aling-

aling, “kau berubah, Ki, setelah mengenal Dio” 

“Tunggu-tunggu, aku nggak ngerti arah pembicaraanmu” kata Kiki 

“Iya, Rif, maksud kamu itu apa?” sambung Dio 

“Alah..udah deh kalian ngaku aja. kalian saling mencinta, kan?!” tegas Arif 

Sekejap Dio dan Kiki terdiam dan langsung tertunduk. Arif kembali mengatir 

pernafasan. “ Aku sadar, mungkin aku tak baik untukmu dan Diolah 

kebahagiaanmu. Aku akan pergi dari kehidupanmu, Ki” kata Arif 

“Rif, dengerin penjelasan kita dulu” Pinta Dio dan Kiki kompak 

“Nggak perlu! aku minta sekarang kalian keluar dari rumahku!” 

Dio dan Kiki tak bisa mengelak lagi. Keduanya pun segera pergi. 

“Terkadangku menyesal mengapa kenapa kukenalkanmu pada Dio” rutuk Arif 

dalam hati selepas Dio dan Kiki pergi. Akhirnya, Arif harus rela kehilangan Kiki. 

Lalu…..hubungan Kiki dan Dio…..??au, ah, gelap.  
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Lampiran 29  

Contoh Hasil Tes Menulis Cerpen Siklus II 

 

Pergi Untuk Kembali 
 

“ Jangan pergi, Im” kata Fia sambil mendekap Baim 

Itulah kata-kata yang terucap dari bibir mungil Fia saat menjelang detik-

detik kepergian sang pujaan hati. Suasana komplek rumah Baim begitu sepi. 

Langit yang diselimuti awan mendung seolah-olah ikut merasakan kesedihan yang 

dialami Fia. 

“Aku harus pergi, Fi. Di purwokerto nenekku sedang sakit, aku tak tega 

membiarkan nenekku sendirian” kata baim menegaskan 

Fia menatap Baim penuh harap, “Tapi sampai kapan?” kata Fia 

“ Aku janji sama kamu, begitu kondisi nenekku sudah membaik, aku akan cepat 

kembali” 

Fia kembali memeluk Baim dengan erat. Tak lama kemudian, sudah 

waktunya untuk Baim pergi. Ia pun melepaskan pelukan Fia. Deru motor Baim 

semakin lama semakin tak terdengar. Mata sipit Fia tak mampu lagi membendung 

kesedihannya, air matanya pun menetes di pipi putih mulusnya. Langit pun ikut 

menangis, dengan kondisi tubuh yang basah Fia masih tetap berdiri, sendiri. 

 * * * 

Semenjak kepergian Baim, hidup Fia terasa hampa. Fia merasakan sesuatu 

yang telah hilang di dalam hidupnya. Fia tampak lebih sering duka disbanding 

gembira. 

Tin…!! tin….!!! tiba-tiba terdengar suara klakson mengagetkan Fia suatu 

hari saat dia sedang duduk sambil menerawang jauh entah ke mana. Gadis yang 

bekerja di SPBU itu terperanjat dan hamper jatuh. 

“Ma..ma…af, Mas, mau isi berapa?” Tanya Fia, gugup 

“10 liter” kata pemilik mobil itu 
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Saat Fia sedang menuangkan bensin ke mobilnya, tak bosan-bosannya 

pemilik mobil itu memandanginya. Fia memang terkenal dengan kecantikannya, 

mata sipit, hidung mencung, bibir tipis, dan kulit putih bersih. Wajar saja bila 

pemilik mobil itu terpesona pada Fia. 

“Sudah lama Mbak, kerja di sini?” Tanya pemilik mobil itu 

“Baru beberapa bulan” jawab Fia. 

Pemilik mobil itu mengajak ngobrol ke sana- ke mari dan ujung-ujungnya 

mengajak kenalan. 

“Namaku, Fino, kamu?” kata Fino sambil mengulurkan tangan. Fia tak begitu saja 

mengulurkan tangannya. Cukup lama Fino menanti uluran tangan Fia. Dengan 

senyum manisnya, Fia pun akhirnya mengulurkan tangannya sambil berkata, 

“Fia.” 

* * * 

Malam yang begitu sunyi. Di teras rumah Fia duduk seorang diri 

memandangi kerlipan bintang di langit. Namun, seribu bintang yang berkelip tak 

satu pun tersenyum padanya. Sayup-sayup terdengar suara jangkrik. 

Fia berpikir: tak mungkin Baim pulang besok atau lusa. “Kalau suatu hari 

nanti Baim pulang, akan kuhabiskan waktu berdua dengannya sebagai tanda 

melepas rindu” pikirnya mantap. Senyum manis pun mengembang di wajahnya. 

“PEMBOHONG!! kamu memang kekasih yang tak setia!.” Entah siapa yang 

menunjukkan kalimat itu padanya. Ada semacam “pukulan keras” pada hatinya, 

setelah membaca kalimat itu. Fia merasa bersalah. Maka cepat-cepat 

meninggalkan teras. Fia masih berdebar-debar ketika sudah masuk ke kamar 

tidurnya. Perlahan ia mulai memejamkan matanya berharap esok hari dan 

seterusnya tak mendengar kalimat itu. 

 * * * 

Tepat satu bulan Baim meninggalkan Fia. Kini, Baim telah kembali. Baim 

tak sabar untuk menemuai Fia di rumahnya. Tibalah Baim dan berhenti di depan 

rumah apik bercat hijau lumut. Sejenak baim hanya mengamati rumah itu. 

Akhirnya, dengan mantap ia melangkahkan kakinya menuju pintu rumah yang 

sedikit terbuka. Begitu sampai di depan pintu, Baim langsung membukanya. 
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tapi…tapi…matanya melotot tak percaya. Apakah itu mimpi? ataukah dia salah 

masuk rumah? tapi semua itu segera ditepis sendiri olehnya. 

Baim mematung. Dia tak bisa berkata apa-apa. Dia langsung 

meninggalkan rumah Fia dengan hati sangat galau. Fia berniat ingin mengejarnya, 

tapi fino malah menarik tangan Fia dan menahannya. 

“Siapa dia, Fi” Tanya Fino 

“Dia…dia Baim” 

“O….jadi dia yang namanya Baim” 

“Fin, tolong lepasin tanganku, kumohon biarkan aku mengejar Baim” 

“Jadi, kamu lebih memilih dia daripada aku, gitu!” kata Fino, ketus, “sudahlah, 

lupain saja dia” 

“kamu egois, lebih baik kita putus!!” kata Fia, geram. 

Fino pergi begitu saja. Isak tangis Fia tak dipedulikannya. Selepas 

kepergian Fino, Fia langsung mencari Baim ke sana- ke mari seperti ibu yang 

kehilangan anaknya. Hujan deras yang turun tak dihiraukan. Fia tak henti-

hentinya bertanya kepada setiap orang yang dijumpainya. Namun, tak satu pun 

yang tahu. Fia berlari dan terus berlari. Lalu, berhenti di lapangan sepak bola 

kampong, dan berteriak sekeras-kerasnya, “Baim…kamu di mana…?!” maafkan 

aku, maafkan aku, Baim..” Fia ambruk ke tanah, menangis, menyesal. Dia telah 

menyakiti orang yang dia cintai dan mencintainya. Langit seakan berhenti 

berputar. Andai waktu bisa berputar kembali….mungkin nggak ya….entahlah. 


	A.pdf
	B1.pdf
	B2.pdf
	B3.pdf
	B4.pdf
	B5.pdf
	DP.pdf
	L.pdf

