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Kata Kunci: model stratta, model think talk write, media film dokumenter, dan 

menulis cerpen. 

 

Keterampilan menulis cerpen merupakan kegiatan menyampaikan sebuah 

cerita berupa pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain dengan 

mengembangkan ide tersebut dalam sebuah tulisan. Menulis cerpen adalah 

menuangkan kisahan atau mengisahkan satu peristiwa kehidupan yang dialami 

tokoh. Menulis cerpen dapat menumbuhkan daya pikir, imajinasi dan kreativitas 

siswa dalam mengekspresikan gagasannya semaksimal mungkin. Menulis cerpen 

masih dianggap sebagai kompetensi sulit yang harus dipelajari siswa sehingga 

menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Balapulang belum maksimal. Siswa 

merasa menulis cerpen membutuhkan waktu lama, siswa tidak terbiasa dilatih 

menulis atau kurangnya latihan menulis dengan baik, dan siswa masih bingung 

untuk memulai menulis. Pembelajaran menulis cerpen harus dilaksanakan dengan 

model dan media pembelajaran yang mendorong siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang dipilih, yaitu model Stratta dan 

model Think Talk Write dengan media film dokumenter. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikaji dalam   penelitian ini 

adalah (1) Bagaimana keefektifan penerapan model Stratta dengan media film 

dokumenter pada pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 

Balapulang, Kabupaten Tegal? (2) Bagaimana keefektifan penerapan model Think 
Talk Write dengan media film dokumenter pada pembelajaran menulis cerpen 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal? (3) Model 

pembelajaran manakah yang lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis 

cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal, model Stratta 

dengan media film dokumenter atau model Think talk Write dengan media film 

dokumenter? Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsi keefektifan penerapan model Stratta dengan media film dokumenter 

pada pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Balapulang, 

Kabupaten Tegal; mendeskripsi keefektifan penerapan model Think Talk Write 

dengan media film dokumenter pada pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal; mendeskripsi model pembelajaran 

yang lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal, Model Stratta dengan media film 

dokumenter atau model Think talk Write dengan media film dokumenter. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Balapulang, 

Kabupaten Tegal tahun ajaran 2015/2016 menggunakan metode ekperimen semu  
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dengan desain Nonequivalent Control Group Design. Pengaruh perlakuan 

diperhitungkan  melalui perbedaan  antara tes awal dengan tes akhir pada  kelas  

eksperimen dan kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan model 

Stratta dengan media film dokumenter. Kelas kontrol diberi perlakuan 

menggunakan model Think Talk Write dengan media film dokumenter. 

Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan teknik nontes. Tes dilakukan 

dalam bentuk tes tertulis menulis cerpen. Nontes melalui observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji-t. 

Berdasarkan hasil penelitian (1) pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan model Stratta dengan media film dokumenter memenuhi kriteria 

keefektifan. Hasil perhitungan uji beda sampel berpasangan menunjukkan Sig.(2-
tailed)<0,05 (0,000<0,05); (2) pembelajaran menulis cerpen menggunakan model 

Think Talk Write dengan media film dokumenter memenuhi kriteria keefektifan. 

Hasil perhitungan uji beda sampel berpasangan menunjukkan Sig.(2-tailed)<0,05 

(0,000<0,05); dan (3) pembelajaran menulis cerpen kelas X menggunakan model 

Stratta dengan media film dokumenter lebih efektif dibandingkan dengan 

menggunakan model Think Talk Write dengan media film dokumenter. Nilai rata-

rata siswa kelas eksperimen>kelas kontrol (85,84>76,53). Hasil perhitungan uji 

beda rata-rata (uji-t) yaitu Sig.(2-tailed)<0,05 (0,038<0,05). Hal ini menunjukkan 

antara kelas model Stratta dengan media film dokumenter dan kelas model Think 
Talk Write dengan media film dokumenter terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan (1) dibutuhkan model dan 

media pembelajaran yang tepat dalam menunjang proses pembelajaran, agar 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

model Stratta dan model Think Talk Write dengan media film dokumenter efektif 

digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis cerpen; (2) peneliti 

selanjutnya diharapkan untuk lebih mengkaji lebih banyak sumber maupun 

referensi terkait keterampilan menulis cerpen maupun model pembelajaran Stratta 

dan model pembelajaran Think Talk Write dengan media film dokumenter agar 

penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi; dan (3) peneliti hendaknya 

mempelajari terlebih dahulu kriteria siswa yang akan diteliti sehingga penerapan 

model pembelajaran Stratta dan model pembelajaran Think Talk Write dengan 

media film dokumenter dalam pembelajaran menulis cerpen dapat berjalan dengan 

maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia merupakan pembelajaran wajib 

pada semua jenjang pendidikan di sekolah. Pembelajaran bahasa Indonesia terdiri 

atas bahasa dan sastra Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat 

untuk berkomunikasi. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bertujuan untuk 

meningkatkan komunikasi yang baik agar siswa terampil dalam berkomunikasi, 

menumbuhkan sikap apresiasi terhadap sastra,  menyalurkan gagasan, imajinasi, 

dan ekspresi secara kreatif dan konstruktif. Pembelajaran menulis merupakan 

salah satu pembelajaran keterampilan berbahasa di sekolah.  

      Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk 

bahasa tulis. Keterampilan menulis merupakan segala aspek kegiatan berbahasa 

dengan mewujudkan buah pikiran secara tertulis dengan kaidah bahasa yang 

dipelajari. Kegiatan menulis dapat meningkatan kecerdasan, pengembangan daya 

inisiatif dan kreativitas, penumbuhan keberanian, pendorong kemauan dan 

kemampuan mengumpulkan informasi. 

      Tarigan (1982:3-4) mengemukakan bahwa menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung tidak tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan 

yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil 

memanfaatkan grafologi, struktur kata, dan kosa kata. Menulis juga dapat 
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dikatakan sebagai kegiatan merangkai huruf menjadi kata atau kalimat untuk 

disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat memahaminya. Dalam 

hal ini, dapat terjadi komunikasi antarpenulis dan pembaca dengan baik. 

      Keterampilan menulis tidak datang secara otomatis melainkan harus melalui 

latihan dan praktik yang banyak dan teratur sehingga menghasilkan sebuah tulisan 

yang indah dan memiliki nilai estetis. Kegiatan menulis bertujuan untuk 

mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap, dan isi pikiran secara jelas dan 

efektif kepada para pembacanya. Dengan demikian kegiatan menulis berarti 

melahirkan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikehendaki yang dituangkan 

dalam bahasa tulis. 

      Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat penting dalam 

lingkungan pendidikan dan harus dikuasai siswa. Keterampilan menulis perlu 

dikembangkan dalam dunia pendidikan karena dapat melatih siswa untuk berpikir 

kritis dalam menanggapi segala sesuatu. Berpikir kritis tersebut yang membuat 

siswa menjadi kreatif dalam berbahasa dan peka terhadap situasi. Pembelajaran 

menulis di sekolah bertujuan agar siswa memiliki kemampuan untuk menulis, 

mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan (ide), pendapat, maupun perasaan 

yang dimiliki melalui tulisan sehingga daya pikir, imajinasi, dan kreativitas siswa 

dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, perlu adanya 

perhatian khusus terhadap siswa mengenai keterampilan menulis karangan, 

khususnya adalah menulis karangan cerita pendek. 

      Cerita pendek merupakan cerita fiksi berbentuk prosa yang relatif pendek 

ruang lingkup permasalahannya, yang menyuguhkan sebagian kecil saja dari 
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kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian pengarang dan keseluruhan cerita 

memberikan kesan tunggal. Menurut Laksana (2009:61) cerita pendek adalah 

karangan pendek yang berbentuk naratif, mengisahkan sepenggal kehidupan 

manusia yang penuh pertikaian, mengharukan atau menyenangkan, dan 

mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Cerita pendek atau cerpen 

adalah cerita yang isinya mengisahkan peristiwa pelaku cerita secara singkat dan 

padat tetapi mengandung kesan yang mendalam (Sukirno 2010:83). 

      Keterampilan menulis cerpen dapat diartikan sebagai kegiatan dalam 

pembelajaran yang pada akhirnya siswa dapat menuangkan gagasannya dalam 

bentuk cerita pendek. Keterampilan menulis cerpen merupakan kegiatan 

menyampaikan sebuah cerita dalam bentuk tulisan yang dapat berupa pengalaman 

pribadi dan pengalaman orang lain atau segala sesuatu yang ada di sekitar sebagai 

ide yang penelitiannya memerlukan penguasaan dalam mengembangkan ide dari 

pengarang itu sendiri. Menulis cerita pendek adalah menuangkan kisahan atau 

mengisahkan satu peristiwa kehidupan yang dialami tokoh. Keterampilan menulis 

cerpen perlu dibelajarkan untuk siswa SMA yaitu siswa kelas X, karena pada 

dasarnya siswa kelas X sudah mampu mengetahui tentang keterampilan menulis 

itu sendiri. Proses itu dimulai dari munculnya ide, menangkap dan merenungkan 

ide tersebut, mematangkan dan menatanya, serta diakhiri dengan menuliskan ide 

tersebut dalam bentuk tulisan. Pembelajaran menulis cerpen dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk siswa SMA kelas X terdapat dalam 

pembelajaran semester genap. Standar kompetensi keterampilan menulis (menulis 
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cerpen KD 16.2) perlu dikuasai oleh siswa SMA kelas X adalah menulis karangan 

berdasarakan pengalaman orang lain dalam cerpen (pelaku, peristiwa, latar). 

     Namun, pembelajaran yang dilakukan belum mampu membuat siswa 

menguasai keterampilan menulis cerpen dengan baik.  Menulis cerpen masih 

dianggap sebagai kompetensi sulit yang harus dipelajari siswa. Kurangnya minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen karena siswa merasa 

menulis cerpen itu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, siswa tidak 

terbiasa dilatih menulis atau kurangnya latihan menulis dengan baik, dan siswa 

masih bingung untuk memulai menulis, sehingga hasil yang diperoleh siswa 

kurang memuaskan. Pembelajaran menulis akan lebih menyenangkan jika siswa 

dengan mudah menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk tulisan. Proses 

mengembangkan ide tersebut membutuhkan lingkungan belajar yang interaktif 

dan memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa melalui kegiatan 

berkelompok atau kegiatan lainnya yang menumbuhkan keaktifan siswa. 

      Pembelajaran menulis cerpen harus dilaksanakan dengan model yang 

mendorong siswa untuk terlibat aktif dan memberikan pengalaman baru dengan 

belajar bermakna pada siswa dalam pembelajaran di kelas agar menumbuhkan 

minat dan ketertarikan siswa dalam menulis. Selain terlibat aktif, dengan media 

yang baik juga akan membuat siswa lebih mudah memahami bagaimana menulis 

cerpen yang tepat. Pembelajaran menulis cerpen kurang efektif dikarenakan 

model pembelajaran yang digunakan kurang cocok dan menarik. Pembelajaran 

lebih efektif jika guru menggunakan model pembelajaran di setiap aktivitas 

mengajar. Selain efektif juga memunculkan kreativitas guru dalam menciptakan 
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suasana belajar yang menyenangkan dan mengesankan bagi siswa. Model 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas banyak 

jenisnya, namun tidak semua model pembelajaran tersebut sesuai untuk digunakan 

dalam pembelajaran menulis cerpen. Contohnya model pembelajaran Stratta dan 

model pembelajaran Think Talk Write. 

      Model pembelajaran Stratta ditemukan (didapatkan) dari ahli pendidikan 

bernama Leslie Stratta. Model ini meliputi tiga langkah pokok, yaitu (1) 

penjelajahan, (2) interpretasi, dan (3) rekreasi-pendalaman. Hal itu berarti, 

kegiatan pembelajaran dimulai dari siswa mengenali bacaan, kemudian 

menginterpretasi unsur-unsurnya, dan terakhir mengolah kembali menjadi karya 

baru (Endraswara 2005:95-96). Model ini merupakan model yang cocok untuk 

menulis. Model Stratta adalah model yang mengikuti pola pengajaran yang 

berproses. Model ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan 

inovatif selama proses pembelajaran. 

      Model pembelajaran Think Talk Write diperkenalkan oleh Huinker & 

Laughlin. Model ini pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan 

menulis. Alur kemajuan Think Talk Write dimulai dari keterlibatan siswa dalam 

berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca. 

Selanjutnya, berbicara dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum 

menulis. Dalam kelompok ini siswa diminta membaca, membuat catatan kecil, 

menjelaskan, mendengarkan, dan membagi ide bersama teman kemudian 

mengungkapkannya melalui tulisan. Model ini digunakan untuk mengembangkan 
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tulisan dengan lancar dan melatih bahasa sebelum menuliskannya (Hamdayama 

2014:217). 

       Media yang digunakan dalam pembelajaran menulis cerpen dengan model 

Stratta dan model Think Talk Write adalah media film dokumenter. Media film 

merupakan sarana untuk memancing, mendorong atau memotivasi siswa dalam 

menulis cerpen. Dengan tampilannya yang menarik dari mulai efek suara, gambar 

dan gerak, sehingga lebih realistis, dapat menarik minat siswa dalam 

pembelajaran menulis cerpen. Siswa akan lebih terbantu dalam menemukan kata-

kata, inspirasi dan memudahkan siswa untuk mengingat dalam menulis cerpen 

dengan bahasanya sendiri. Film dokumenter adalah suatu jenis film yang 

melakukan interpretasi terhadap subjek dan latar belakang yang nyata. Tujuan 

dasarnya adalah untuk memberi pencerahan, memberi informasi, pendidikan, 

melakukan persuasi dan memberikan wawasan tentang dunia yang kita tinggali 

yang kemudian diwujudkan dalam sebuah karya cerpen siswa. 

      Penggunaan model Stratta dengan media film dokumenter mengharuskan guru 

untuk pelan-pelan mengajak siswa dalam memahami suatu bacaan atau 

pertunjukan. Dengan pola pengajaran yang berproses, yaitu pada awalnya 

pengajaran harus ada pemanasan, kemudian baru diadakan pemahaman dan 

akhirnya pendalaman. Model ini sesuai dikembangkan pada siswa dikarenakan 

dapat merangsang siswa mendapatkan inspirasi dan mempermudah menuangkan 

ide atau gagasan yang ada dalam pikiran siswa yang mungkin pada awalnya 

merasa kesulitan untuk menuangkan idenya ke dalam bentuk tulisan. Model 

Stratta diharapkan dapat menuntun siswa untuk berlatih mengapresiasi dan 
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mengekspresikan ide-idenya menjadi cerpen berdasarkan film dokumenter yang 

ditayangkan. 

      Diharapkan penerapan model Think Talk Write dengan media film 

dokumenter membuat siswa untuk senantiasa memunculkan ide-ide yang akan 

dituangkan dalam cerpen, mampu bekerja sama dengan teman untuk 

mengembangkan ide-ide tersebut dalam bentuk tulisan dan mengoreksi kembali 

cerpen yang telah dibuat. Model ini tepat untuk berpikir, merefleksikan dan 

mengkoordinasikan ide-ide serta mengetes ide tersebut sebelum siswa diminta 

untuk menulis. Hal itu agar siswa dapat mengembangkan tulisan dengan lancar 

dan melatih bahasa siswa. Model ini mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, 

dan menuliskan berkenaan dengan suatu topik. Dalam pembelajaran cerpen 

menggunakan model Think Talk Write mengambil inspirasi dari tayangan film 

dokumenter. 

      Kedua model tersebut memiliki kemiripan, yaitu model keduanya sama-sama 

efektif digunakan untuk pembelajaran menulis, melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran, dan membantu siswa dalam menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki dalam menanggapi suatu permasalahan. Untuk itu 

perlu dilakukan pengujian untuk menguji keefektifan pembelajaran menulis 

cerpen menggunakan model Stratta dan model Think Talk Write dengan media 

film dokumenter. Oleh karena itu peneliti tertarik memilih penelitian dengan judul 

Keefektifan Penerapan Model Stratta dan Model Think Talk Write dengan Media 

Film Dokumenter pada Pembelajaran Menulis Cerpen Siswa Kelas X SMA Negeri 

1 Balapulang, Kabupaten Tegal. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

      Keberhasilan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berkaitan erat dengan 

komponen menulis dan ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

antara lain guru, siswa, model pembelajaran, media pembelajaran, dan 

lingkungan. Faktor-faktor tersebut berkaitan dan menentukan keberhasilan dalam 

pengajaran keterampilan menulis cerpen. 

      Kurangnya motivasi yang diterima siswa menyebabakan siswa kurang 

berminat untuk mengikuti pelajaran bahasa dan sastra Indonesia terutama dalam 

pembelajaran menulis, kususnya menulis cerpen. Hal itu dikarenakan siswa 

merasa menulis cerpen membutuhkan waktu yang lama, siswa tidak terbiasa 

dilatih menulis atau kurangnya latihan menulis dengan baik, dan siswa masih 

bingung untuk memulai menulis, sehingga hasil yang diperoleh kurang 

memuaskan. Pembelajaran menulis akan lebih menyenangkan jika siswa dengan 

mudah menuangkan ide-ide cemerlangnya ke dalam bentuk tulisan. Proses 

mengembangkan ide tersebut membutuhkan lingkungan belajar yang interaktif 

dan memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa melalui kegiatan 

berkelompok atau kegiatan lainnya yang menumbuhkan keaktifan siswa. 

Penerapan model pembelajaran yang menarik dan efektif, serta penggunaan media 

pembelajaran yang kurang inovatif akan berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. 

      Pembelajaran menulis cerpen harus dilaksanakan dengan model yang 

mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Selain terlibat 

aktif, dengan media yang baik juga akan membuat siswa lebih mudah memahami 



9 
 

 
 

bagaimana menulis cerpen yang tepat. Model pembelajaran yang tepat dan efektif 

mampu menjembatani penyampaian materi ajar dari guru kepada siswa sehingga 

semua siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. 

Media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang mendukung 

model pembelajaran serta mempermudah siswa dalam memahami materi ajar 

yang disampaikan oleh guru. Sedangkan lingkungan yang baik adalah lingkungan 

yang dapat membuat siswa nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Penggunaan model serta media pembelajaran yang tepat sangat dibutuhkan untuk 

mencapai keberhasilan dalam tujuan pembelajaran khususnya dalam pembelajaran 

menulis cerpen. 

      Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian berkaitan dengan menulis cerpen. Penelitian yang berkaitan dengan 

menulis cerpen memiliki ruang lingkup yang luas, maka dalam penelitian ini 

penulis hanya akan mengkaji tentang keefektifan pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan model Stratta dan model Think Talk Write dengan media film 

dokumenter. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, masalah yang 

muncul sangat kompleks. Dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan model 

pembelajaran khususnya untuk kompetensi menulis cerpen. Model pembelajaran 

yang dijadikan alternatif, yaitu model Stratta dan model Think Talk Write dengan 

media film dokumenter. 
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      Penggunaan model Stratta dan model Think Talk Write dengan media film 

dokumenter diharapkan akan membuat siswa lebih mudah dalam menuangkan ide 

dan gagasannya dalam menulis cerpen. Oleh karena itu, diharapkan dengan 

menggunakan model tersebut mampu membuat siswa lebih rinci dan sistematis 

dalam mengungkapkan ide dan gagasannya dalam paragraf yang mereka tulis 

berdasarkan pengalaman atau kisah orang lain. 

      Dengan penggunaan model Stratta diharapkan dapat mendorong siswa untuk 

aktif, kreatif, dan inovatif selama proses pembelajaran. Dengan pola pengajaran 

yang berproses, model Stratta diharapkan dapat menuntun siswa untuk berlatih 

mengkreasikan ide-idenya menjadi sebuah tulisan. Pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan model Think Talk Write akan memudahkan siswa untuk berpikir, 

merefleksikan dan mengkoordinasikan ide-ide serta mengetes ide tersebut 

sebelum siswa diminta untuk menulis. Model ini mendorong siswa untuk berpikir, 

berbicara, dan kemudian menuliskan berkenaan dengan suatu topik. 

      Pembatasan masalah yang dibahas adalah keefektifan penerapan model Stratta 

dan model Think Talk Write dengan media film dokumenter terhadap 

keterampilan menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Balapulang, 

Kabupaten Tegal. 
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1.4 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan di atas, permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana keefektifan penerapan model Stratta dengan media film 

dokumenter pada pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 

Balapulang, Kabupaten Tegal? 

2) Bagaimana keefektifan penerapan model Think Talk Write dengan media film 

dokumenter pada pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 

Balapulang, Kabupaten Tegal? 

3) Model pembelajaran manakah yang lebih efektif diterapkan dalam 

pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Balapulang, 

Kabupaten Tegal, model Stratta dengan media film dokumenter atau model 

Think Talk Write dengan media film dokumenter? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsi keefektifan penerapan model Stratta dengan media film 

dokumenter pada pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 

Balapulang, Kabupaten Tegal. 

2) Mendeskripsi keefektifan penerapan model Think Talk Write dengan media 

film dokumenter pada pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal. 
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3) Mendeskripsi model pembelajaran yang lebih efektif diterapkan dalam 

pembelajaran menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Balapulang, 

Kabupaten Tegal, model Stratta dengan media film dokumenter atau model 

Think Talk Write dengan media film dokumenter. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

      Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap akan memperoleh manfaat 

teoretis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

bermanfaat dalam pengembangan pembelajaran menulis cerpen. Penelitian ini 

juga bermanfaat untuk memberikan pilihan model pembelajaran inovatif bagi 

guru yang dapat digunakan untuk membelajarkan keterampilan menulis cerpen 

dengan efektif sehingga siswa lebih tertarik dan bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi guru, bagi 

siswa, maupun peneliti sendiri. 

1) Bagi guru, penelitian ini memberikan pilihan penggunaan model 

pembelajaran yang inovatif dan bervariatif dalam mengajar, dan dapat 

digunakan sebagai acuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

keterampilan menulis cerpen. Dengan begitu, guru lebih mudah menentukan 

model pembelajaran manakah yang lebih efektif digunakan dalam 
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membelajarkan berbagai keterampilan termasuk keterampilan menulis 

cerpen. 

2) Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan suasana baru dalam proses 

belajar siswa di dalam kelas dan memberikan pengalaman menulis cerpen 

serta meningkatkan kemampuan pola pikir siswa dalam memecahkan 

masalah. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang berbeda 

dengan disertai media akan membuat siswa lebih tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Siswa akan memperoleh pengalaman mengikuti 

pembelajaran menulis cerita pendek dengan aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan sehingga dapat memotivasi, memunculkan daya kreatif 

siswa dan meningkatkan prestasi siswa dalam mengikuti proses belajar di 

dalam kelas.  

3) Bagi peneliti, penelitian ini akan semakin memperkaya wawasan tentang 

penerapan model pembelajaran yang efektif untuk membelajarkan 

keterampilan menulis cerpen pada siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS  

 

2.1 Kajian Pustaka 

      Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen tentang keefektifan menulis 

cerita pendek (cerpen). Ada beberapa penelitian yang relevan dengan topik 

penelitian peneliti. Oleh karena itu, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

topik penelitian ini digunakan sebagai acuan. Beberapa hasil penelitian terdahulu 

yang berhubungan dengan topik penelitian ini yaitu penelitian mengenai menulis 

cerpen dan model pembelajaran menulis cerpen yang dijadikan sebagai kajian 

pustaka. Beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan digunakan sebagai 

kajian pustaka penelitian ini dilakukan oleh Erva Agus Rohmawati (2011), Nurul 

Melti (2007), Sunu Kastawa (2012), Indri Widiyastuti (2013), Raijmakers, dkk 

(2006), Cuesta dan Stella (2009), dan Purwadi, dkk (2013). 

      Erva Agus Rohmawati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Keefektifan 

Penggunaan Model Stratta dalam Pembelajaran Menulis Dongeng Siswa Kelas 

VII SMP Negeri 1 Kaliangkrik, meneliti adanya perbedaan keterampilan menulis 

dongeng yang dapat dilihat dari nilai siswa dalam pembelajaran dengan 

penggunaan model Stratta. Perilaku siswa dalam pembelajaran juga mengalami 

perubahan ke arah yang positif. Dengan penggunaan model Stratta yang meliputi 

penjelajahan, interpretasi dan rekreasi, siswa diarahkan untuk bisa memecahkan 

masalah sendiri dengan berdiskusi dan pemberian latihan menulis dongeng. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa penggunaan model Stratta dalam 
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pembelajaran menulis dongeng menunjukkan hasil analisis statistik dengan uji t 

yaitu skor pascates antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol 

diperoleh thitung 5,626, db=54, dan p=0,000 (p=0,000<0,05). Selanjutnya 

keefektifan menggunakan model Stratta dari uji Scheffe diperoleh Fhitung 

(Fh)=16,329, db=54 dan p=0,000 (p=0,000<0,05). Dari hasil tersebut terdapat 

perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dalam pembelajaran menulis dongeng menggunakan model Stratta 

sehingga model tersebut efektif digunakan dalam pembelajaran menulis dongeng. 

      Penelitian Erva Agus Rohmawati relevan dengan penelitian ini karena sama-

sama menggunakan model Stratta dengan desain penelitian eksperimen. 

Perbedaannya adalah penelitian Erva Agus Rohmawati menitikberatkan pada 

menulis dongeng, sedangkan dalam penelitian ini adalah menulis cerpen. Selain 

itu, penelitian Erva Agus Rohmawati hanya menggunakan satu model saja, 

sedangkan penelitian ini menggunakan dua model yaitu model Stratta dan model 

Think Talk Write dengan media film dokumenter dengan tujuan untuk menguji 

keefektifan keduanya untuk menulis cerpen. Subjek penelitian dalam penelitian 

Erva adalah siswa SMP, sedangkan subjek penelitian peneliti adalah siswa SMA. 

      Selanjutnya, Nurul Melti (2007) dalam penelitiannya berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerpen Melalui Teknik Pengandaian Diri Sebagai Tokoh 

dalam Cerita dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas X4 SMAN 2 Tegal. 

Penelitian yang dilakukan Melti bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

menulis cerpen siswa melalui teknik pengandaian diri sebagai tokoh dalam cerita 

dengan media audio visual. Dengan teknik pengandaian diri sebagai tokoh dalam 
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cerita dengan media audio visual akan membuat siswa lebih tertarik dan antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Dari tayangan tersebut siswa dapat mengandaikan 

dirinya adalah tokoh dalam cerita sehingga dapat memudahkan siswa dalam 

menulis sebuah cerpen. 

      Kemampuan menulis cerpen siswa kelas X4 SMA Negeri 2 Tegal telah 

mengalami peningkatan setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik 

pengandaian diri sebagai tokoh dalam cerita dengan media audio visual. 

Berdasarkan analisis data penelitian, keterampilan menulis cerpen dari siklus I 

dan siklus II mengalami peningkatan sebesar 11,63 atau 18,30%. Hasil rata-rata 

tes menulis cerpen pra tindakan sebesar 63,56 dan pada siklus I rata-rata menjadi 

70,31 atau meningkat sebesar 10,62% dari rata-rata pra tindakan, kemudian pada 

siklus II diperoleh rata-rata sebesar 75,19 atau meningkat sebesar 6,94 dari siklus 

I diikuti perubahan perilaku siswa ke arah positif. 

      Persamaan penelitian Melti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah sama-sama meneliti tentang keterampilan menulis cerpen dengan sasaran 

siswa SMA. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, masalah yang dikaji, 

tujuan penelitian, dan tindakan yang dilakukan. Masalah yang dikaji oleh Melti 

adalah teknik pengandaian diri sebagai tokoh dalam cerita dengan media audio 

visual. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan deskripsi peningkatan 

menulis cerpen dengan menggunakan teknik pengandaian diri sebagai tokoh 

dalam cerita dengan media audio visual. Subjek penelitian adalah siswa kelas X4 

SMAN 2 Tegal. 
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      Penelitian yang dilakukan Melti merupakan jenis penelitian tindakan kelas, 

sedangkan yang dilakukan peneliti adalah penelitian eksperimen. Masalah yang 

dikaji oleh peneliti adalah keefektifan model Stratta dan model Think Talk Write 

dengan media film dokumenter. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah menguji keefektifan model Stratta dan model Think Talk Write dengan 

media film dokumenter untuk menulis cerpen. Subjek penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Balapulang. 

      Penelitian Sunu Kastawa (2012) berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Menulis Puisi Naratif melalui Media Film Dokumenter bagi Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 15 Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan Sunu bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan menulis puisi naratif siswa dengan media film 

dokumenter. Kemampuan menulis puisi naratif siswa kelas VII SMP Negeri 15 

Yogyakarta telah mengalami peningkatan setelah mengikuti pembelajaran dengan 

media film dokumenter. Hasil pada tahap pra tindakan menunjukkan skor rata-rata 

sebesar 10,24 atau jika dipersentasekan sebesar 51,21%, siklus I sebesar 12,67 

atau sebesar 63,33%, dan siklus II sebesar 14,52 atau sebesar 72,64%. 

Kemampuan menulis puisi naratif siswa pada tahap pra tindakan sampai siklus II 

mengalami peningkatan skor sebesar 4,28 atau jika dipersentasekan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 21,4%. 

      Penelitian yang dilakukan Sunu memiliki persamaan dengan penelitian ini 

karena sama-sama menggunakan media film dokumenter dalam penelitiannya. 

Namun, dalam penelitian tersebut tidak menggunakan model seperti yang 

digunakan dalam penelitian ini, melainkan menggunakan media film dokumenter 
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saja. Hal itu mengakibatkan dalam proses pembelajaran terkesan monoton dan 

menjenuhkan karena tidak ada langkah-langkah dalam pembelajaran sehingga 

kemungkinan siswa tidak bisa menyerap materi yang diberikan oleh guru dengan 

maksimal. Masih terdapat kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam 

penggunaan media tersebut. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk 

menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penelitian 

sebelumnya. Hal tersebut berbeda dengan model dan media yang akan digunakan 

peneliti pada penelitian ini. Tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang 

khas, baik dalam model Stratta maupun model Think Talk Write dengan 

penggunaan media film dokumenter akan lebih memudahkan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen. Siswa juga akan mampu menyerap 

dengan maksimal materi yang diberikan oleh guru karena adanya langkah-langkah 

pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. 

      Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian Sunu 

menggunakan desain penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian tindakan yang 

berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas dan menitikberatkan 

pada menulis puisi. Sedangkan dalam penelitian ini tentang menulis cerpen dan 

menggunakan desain penelitian eksperimen. Selain itu, penelitian ini hanya 

menggunakan media film dokumenter saja, sedangkan pada peneliti menggunakan 

dua model yaitu model Stratta dan model Think Talk Write dengan media film 

dokumenter. Penelitian yang dilakukan Sunu Kastawa meneliti tentang 

keterampilan menulis puisi dengan sasaran siswa SMP, sedangkan sasaran 

penelitian ini adalah siswa SMA. Masalah yang dikaji oleh peneliti adalah 
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keefektifan model Stratta dan model Think Talk Write dengan media film 

dokumenter yang bertujuan untuk menguji keefektifan model Stratta dan model 

Think Talk Write dengan media film dokumenter dalam menulis cerpen. 

      Penelitian Indri Widiyastuti (2013) yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Narasi melalui Model Pembelajaran Think Talk Write dengan Media 

Audio Visual pada Siswa Kelas IV SD, meneliti adanya peningkatan keterampilan 

siswa dalam menulis narasi yang dapat dilihat dari nilai siswa dalam pembelajaran 

dengan model Think Talk Write dengan media audio visual. Perilaku siswa dalam 

pembelajaran juga mengalami perubahan ke arah positif. Siswa yang sebelumnya 

merasa malas dan kurang aktif, pada siklus II siswa menjadi aktif dan semangat 

dalam mengikuti pembelajaran. Dengan alur pembelajaran yaitu berpikir, 

berbicara, dan menulis, siswa terlatih untuk bekerja secara mandiri dan kelompok 

untuk memecahkan masalah. Dengan media audio visual siswa akan lebih mudah 

dalam menuangkan ide-idenya dengan membuat catatan kecil tentang ide-ide 

dengan bahasanya sendiri berdasarkan media audio visual, kemudian hasil 

identifikasi tersebut dibawa ke forum diskusi kelompok, dan terakhir adalah siswa 

menulis narasi secara individu. 

      Peningkatan dapat dibuktikan dengan hasil penelitian pada siklus I 

memperoleh skor 28,1 dengan kriteria baik, pada siklus II jumlah skor 31,25 

dengan kriteria baik. Keterampilan siswa menulis narasi yang ditunjukkan dengan 

hasil belajar menulis karangan narasi melalui model pembelajaran Think Talk 

Write dengan media audio visual mengalami peningkatan, pada siklus I nilai rata-
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rata 74 dengan persentase ketuntasan 65%, pada siklus II nilai rata-rata 80,75 

dengan persentase ketuntasan 80%. 

      Penelitian Indri relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan 

model Think Talk Write dan media dalam penelitiannya. Perbedaannya adalah 

penelitian Indri menggunakan desain penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian 

tindakan yang berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas dan 

menitikberatkan pada menulis narasi. Sedangkan dalam penelitian ini tentang 

menulis cerpen dan menggunakan desain penelitian eksperimen, yaitu untuk 

menguji keefektifan model Stratta dan model Think Talk Write dengan media film 

dokumenter untuk menulis cerpen. Penelitian ini menggunakan media audio 

visual, sedangkan pada peneliti menggunakan media film dokumenter. Penelitian 

yang dilakukan Indri, meneliti tentang keterampilan menulis narasi dengan 

sasaran siswa SD, sedangkan sasaran dalam penelitian ini adalah siswa SMA. 

      Raijmakers dkk (2006) menuliskan artikel yang berjudul Design 

Documentaries: Inspiring Design Research Through Documentary Film. 

Desain documentaries serve as a source of both information and 
inspiration. Establish a dialectic between the perspective of the filmmaker, 
the rich reality of the situations, people shown in the film and is to 
accommodate the opposites, paradoxes and ambiguities that are part of 
everyday life can inspire through the direct connection with the rich fabric 
of the everyday. They inform through the vast amounts of high level and 
detailed information that film can bring across.  
 

      Penelitian tersebut membahas tentang film dokumenter yang menggambarkan 

kehidupan sehari-hari dapat digunakan dalam berlatih untuk menginformasikan 

suatu hal atau kejadian. Film dokumenter dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengeksplorasi, memahami dan menyajikan tentang kehidupan sehari-hari. 
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Desain dokumenter berfungsi sebagai sumber informasi dan inspirasi. Dengan 

film, akan dapat menginspirasi seseorang dalam gagasannya melalui koneksi 

langsung dengan kehidupan sehari-hari, dan menginformasikan informasi secara 

rinci dari film secara menyeluruh, sehingga seseorang akan dapat mengeksplorasi 

pemikiran mereka secara terbuka. Penelitian Raijmakers, dkk berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai film dokumenter. Raijmakers, 

dkk meneliti film dokumenter sebagai penelitian untuk membuat inpirasi desain 

dokumenter, sedangkan penelitian ini fokus pada keefektifan model dengan film 

dokumenter dalam menulis karya sastra berupa cerpen. 

      Cuesta dan Stella (2009) dengan penelitiannya yang berjudul Short Story 

Student Writers: active roles in writing through the use of e-portfolio dossier, 

mengkaji pembelajaran keterampilan menulis cerpen melalui penggunaan berkas 

e-portofolio pada mahasiswa di Bogota, Colombia dapat meningkatkan 

keterampilan menulis cerpen pada mahasiswa. 

Learners showed progressive improvement in their short story writing 
processes as evidenced in the evaluation done for each one of the 
instruments filed in their e-portfolios. The instructional strategies used in 
the study proved to be effective to assist students in the development of 
their short story writing. 
 

      Pertama mahasiswa memberikan kode pada skema yang akan dikembangkan 

berdasarkan tema-tema kunci yang muncul dari pengolahan data yang 

menggambarkan dan menjelaskan pola hubungan dan interaksi karena bisa 

dikelompokkan menurut kode yang jelas. Dengan itu mahasiswa mampu 

mengatur teks-teks yang efektif yang menguraikan ide-ide yang jelas dalam 

skema (bagan, diagram, alur, atau sebuah peta pikiran) dengan mengumpulkan 
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unsur-unsur dalam menulis secara sederhana, tepat, dan ringkas. Mereka belajar 

menulis dan menggunakan e-portofolio sebagai alat untuk mengatur dan menilai 

kemajuan menulis mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbaikan 

yang signifikan dalam produksi menulis cerpen dan munculnya peran baru antara 

siswa, yaitu siswa menjadi lebih aktif dan berpikir kritis dalam mengambil suatu 

keputusan. Hal tersebut dapat memudahkan siswa dalam menulis cerpen. 

      Penelitian  Cuesta dan Stella relevan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti tentang menulis cerpen. Cuesta dan Stella meneliti tentang bagaimana 

pengaruh berkas e-portofolio dalam meningkatkan keterampilan menulis cerpen, 

dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa Bogota, Colombia. Sedangkan 

penelitian ini fokus pada keefektifan model Stratta dan model Think Talk Write 

dengan media film dokumenter dalam menulis cerpen, dengan subjek penelitian 

yaitu siswa kelas X SMA. 

      Purwadi, dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul The Effect of the 

Contextual, the Problem-Based, and the Group Investigation Learning Model on 

the Short Story Appreciation Ability Viewed from the Verbal Linguistic 

Intellegences. 

The story appreciation ability of the students of Primary Schools in 
Central Java province instructed with the Contextual Teaching and 
Learning (CTL) is better/higher than that of the students Primary Schools 
in Central Java province instructed with either the problem-based 
learning or the group investigation. The use of the three learning models, 
the Contextual Teaching and Learning, the problem-based learning, and 
the group investigation, are equally effective. 
 

     Penelitian tersebut membahas tentang keefektifan penggunaan model CTL, 

model PBL, dan model GI dalam mengapresiasi cerpen pada siswa kelas V SD di 
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Provinsi Jawa Tengah. Ada tiga prinsip dari pembelajaran dengan model CTL 

yaitu prinsip interdependensi (kerjasama), prinsip diferensiasi (dorongan), dan 

self-peraturan. PBL adalah model pembelajaran di mana siswa pertama 

menghadapi masalah, diikuti dengan proses penyelidikan yang berpusat pada 

siswa. Model GI melibatkan siswa sebagai perencanaan seperti menentukan topik 

dan cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. GI meliputi empat komponen 

yaitu penyelidikan, interaksi, interpretasi dan motivasi intrinsik. Guru 

memberikan penjelasan umum tentang cerpen, cara-cara memahami dan 

menghargai cerpen, siswa membaca cerpen untuk memahami isi dan 

mengekspresikan pendapat mereka secara tertulis tentang cerpen yang dibaca dan 

secara bergiliran membaca pendapat mereka di depan kelas. Guru dan siswa 

memberikan tanggapan terhadap pendapat yang diungkapkan oleh siswa, dan 

siswa menulis cerpen sederhana dalam bahasa mereka sendiri.  

      Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa ketiga model 

pembelajaran yaitu model Contextual (CTL), model Problem Based Learning 

(PBL), dan model Group Investigation (GI) sama-sama efektif digunakan dalam 

pembelajaran mengapresiasi cerpen. Kemampuan apresiasi cerita pendek siswa 

kelas V Sekolah Dasar di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan model 

pengajaran Kontekstual (CTL) lebih baik dari siswa Sekolah Dasar di Provinsi 

Jawa Tengah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau 

investigasi kelompok. Siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran 

mengapresiasi cerpen. Dan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) lebih 

efektif digunakan untuk mengapresiasi cerpen daripada model pembelajaran 
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penyelidikan kelompok (GI) pada siswa di kelas V Sekolah Dasar di Provinsi 

Jawa Tengah. Penelitian Purwadi, dkk (2013) berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama meneliti mengenai cerpen, jenis penelitian eksperimen yang 

menguji keefektifan model terhadap pembelajaran menulis cerpen. 

      Perbedaan penelitan peneliti dengan penelitian Purwadi, dkk (2013) yaitu 

penelitian Purwadi, dkk menguji keefektifan model Contextual (CTL), model 

Problem Based Learning (PBL), dan model Group Investigation (GI) pada 

pembelajaran apresiasi cerpen, sedangkan penelitian peneliti menggunakan model 

Stratta dan model Think Talk Write dengan media film dokumenter untuk menguji 

keefektifan model tersebut untuk menulis cerpen. Subjek penelitian Purwadi, dkk 

(2013) adalah siswa kelas V Sekolah Dasar di Jawa Tengah sejumlah 15 sekolah 

yang berstandar nasional, sedangkan subjek penelitian peneliti adalah siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal. 

 

2.2 Landasan Teoretis  

      Pada landasan teoretis ini penulis mencoba menguraikan teori-teori yang 

diungkapkan para ahli dari beberapa buku acuan yang mendukung penelitian ini. 

Teori-teori yang coba penulis uraikan meliputi 1) Hakikat menulis; 2)  Hakikat 

menulis cerpen; 3) Hakikat model pembelajaran; 4) Model Stratta dan Model 

Think Talk Write; 5) Media pembelajaran film dokumenter; 6) Penerapan Model 

Stratta dengan media film dokumenter dan penerpaan Model Think Talk Write 

dengan media film dokumenter. 

 



25 
 

 
 

2.2.1 Hakikat Menulis 

      Hakikat menulis akan diuraikan dalam pengertian menulis, tujuan menulis, 

dan manfaat menulis. 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

      Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya 

(Suparno dan Yunus 2008:1.3). Menurut Akhaidah dkk. (1988:2) keterampilan 

menulis merupakan keterampilan yang kompleks yang menuntut sejumlah 

pengetahuan dan keterampilan, mengikuti rangkaian teknis yaitu memilih topik, 

membatasinya, mengembangkan gagasan, serta menyajikan dalam kalimat yang 

runtut dan logis. 

      Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk 

bahasa tulis dalam tujuan, misalnya memberitahu, meyakinkan, atau menghibur 

(Dalman 2014:3). Dalam kegiatan menulis terdapat suatu kegiatan merangkai, 

menyusun, melukiskan suatu lambang/tanda/tulisan berupa kumpulan huruf yang 

membentuk kata, kumpulan kata membentuk kalimat, kumpulan kalimat 

membentuk paragraf, dan kumpulan paragraf membentuk wacana/karangan yang 

utuh dan bermakna. 

      Tarigan (1982:3-4) mengungkapkan bahwa menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu 

kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis, penulis harus 

terampil memanfaatkan grafologi, struktur kata, dan kosa kata. 
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      Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa  menulis 

merupakan proses menalar dan berpikir serta kemampuan memperluas wawasan 

untuk menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan sehingga dapat dibaca oleh 

orang lain. 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

      Setiap jenis tulisan mengandung beberapa tujuan. Tujuan menulis menurut 

Tarigan (1982:23) ialah 1) memberitahukan atau mengajar (wacana informatif),  

2) meyakinkan atau mendesak (wacana persuasif), 3) menghibur, menyenangkan, 

mengandung nilai estetis (wacana kesastraan), 4) mengekspresikan perasaan 

emosi yang kuat (wacana ekspresif). 

      Hartig (dalam Tarigan 1982:24-25) mengungkapkan bahwa tujuan menulis 

adalah sebagai berikut. 

1) Tujuan penugasan (assignment purpose). Penulis menulis sesuatu karena 

ditugasi, bukan karena kemauan sendiri. 

2) Tujuan altruistik (altruistic purpose). Penulis menulis dengan tujuan untuk 

menyenangkan pembaca, menghindarkan kedudukan para pembaca, menolong 

para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, membuat 

pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. 

3) Tujuan persuasif (persuasive purpose). Tulisan bertujuan untuk meyakinkan 

pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. 

4) Tujuan informasional, tujuan penerangan (informational purpose). Tulisan 

bertujuan untuk memberi informasi atau keterangan/penerangan kepada para 

pembaca. 
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5) Tujuan pernyataan diri (self ekspressive purpose). Tulisan bertujuan untuk 

menyatakan diri sebagai seorang penulis kepada para pembaca. 

6) Tujuan kreatif (creative purpose). Tulisan yang bertujuan untuk mencapai 

nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian. 

7) Tujuan pemecahan masalah (problem solving purpose). Tulisan yang bertujuan 

untuk menjelaskan, menjernihkan, mencerminkan atau menjelajahi pikiran-

pikiran dan gagasan-gagasannya agar dapat dimengerti dan diterima pembaca. 

      Menurut Dalman (2014:13-14) tujuan menulis dilihat dari kepentingan 

pengarang adalah sebagai berikut. 

1) Tujuan penugasan. Pada umunya para pelajar, menulis sebuah karangan 

dengan tujuan untuk memenuhi tugas. Biasanya berupa makalah, laporan, 

ataupun karangan bebas. 

2) Tujuan estetis. Para sastrawan umumnya menulis dengan tujuan untuk 

menciptakan sebuah keindahan dalam sebuah puisi, cerpen, maupun novel. 

Penulis umumnya memperhatikan pilihan kata serta penggunaan gaya bahasa. 

3) Tujuan penerangan. Tujuan utama penulis adalah untuk memberikan berbagai 

informasi kepada pembaca. Misalnya surat kabar atau majalah yang berisi 

tulisan dengan tujuan penerangan. 

4) Tujuan pernyataan diri. Penulis menulis untuk menegaskan tentang apa yang 

telah diperbuat. Misalnya surat perjanjian atau surat pernyataan. 

5) Tujuan kreatif. Menulis sebenarnya selalu berhubungan dengan proses kreatif, 

terutama dalam menulis karya sastra maka penulis menggunakan daya 

imajinasi secara maksimal ketika mengembangkan tulisan. 
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6) Tujuan konsumtif. Adakalanya sebuah tulisan diselesaikan untuk dijual dan 

dikonsumsi oleh para pembaca. Penulis lebih mementingkan kepuasan pada 

diri pembaca. Penulis lebih berorientasi pada bisnis. 

      Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menulis mempunyai 

tujuan untuk menjelaskan mengenai suatu hal kepada pembaca sebagai suatu 

informasi, untuk menghibur, dan mengekspresikan gagasan. Sedangkan menulis 

cerpen merupakan salah satu kegiatan menulis kreatif yang bertujuan untuk 

mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian. Kreativitas dalam 

mengembangkan tulisan perlu ditekankan. Kreativitas ini tertuang dalam ide 

maupun hasil akhirnya. 

2.2.1.3 Manfaat Menulis 

      Sehubungan dengan kegiatan menulis, banyak keuntungan yang dapat dipetik 

dari kegiatan tersebut. Menurut Dr.Pennebeker (dalam Hernowo 2005:54) 

manfaat menulis yaitu 1) menjernihkan pikiran, 2) mengatasi trauma, 3) 

membantu mendapatkan dan mengingat informasi baru, membantu memecahkan 

masalah, 5) menulis bebas membantu seseorang ketika terpaksa harus menulis. 

      Manfaat yang dapat dipetik dari menulis yaitu 1) sebagai peningkatan 

kecerdasan, 2) pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, 3) penumbuhan 

keberanian, 4) pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi 

(Suparno dan Yunus 2008:1.4). 

      Keterampilan menulis menurut Tarigan (1982:22) mempunyai beberapa 

manfaat yaitu sebagai alat komunikasi yang tidak langsung, memudahkan para 

pelajar berpikir, dapat menolong berpikir kritis, memudahkan seseorang 



29 
 

 
 

merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau 

persepsi seseorang, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dan menyusun 

urutan bagi pengalaman, serta dapat membantu menjelaskan pikiran. 

      Menurut Wardoyo (2013:5-6) manfaat menulis yaitu 1) dapat dijadikan 

sebagai sarana pengungkapan diri, menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan; 2) 

menulis merupakan sarana memahami sesuatu; 3) menulis dapat mengembangkan 

kepuasan pribadi, kepercayaan diri, dan sebuah kebanggan; 4) kegiatan menulis 

merupakan sarana melibatkan diri dan meningkatkan kesadaran akan potensi diri; 

5) menulis dapat mengembangkan pemahaman dan kemampuan berbahasa 

seseorang. Hal ini jelas, karena kegiatan menulis menggunakan bahasa sebagai 

media, sehingga penulis dituntut menguasai bahasa yang digunakan. 

      Dari manfaat-manfaat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manfaat menulis yaitu dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, 

mengembangkan kreativitas, dapat mengembangkan kemampuan berbahasa 

seseorang, dan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. 

 

2.2.2 Hakikat Cerpen 

2.2.2.1 Pengertian Cerpen 

      Pada hakikatnya cerpen adalah cerita fiksi atau cerita rekaan. Secara 

etimologis cerpen adalah karya fiksi atau “sesuatu yang dikonstruksikan, 

ditemukan, dibuat atau dibuat-buat”. Cerpen tidak terlepas dari fakta. Fiksi yang 

merujuk pada pengertian rekaan dalam cerpen terdapat pada unsur fisiknya. 

Sementara fakta yang merujuk pada realitas dalam cerpen terkandung dalam 
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temanya. Cerpen dapat disusun berdasarkan fakta yang dialami atau dirasakan 

oleh penulisnya (Nuryatin 2010:2). 

      Cerita pendek adalah cerita yang isinya mengisahkan peristiwa pelaku cerita 

secara singkat dan padat tetapi mengandung kesan yang mendalam, peristiwa itu 

bisa bersifat nyata ataupun imajinasi (Sukirno 2010:83). Sedangkan menurut 

Laksana (2009:61) cerita pendek (cerpen) dapat diartikan sebagai karangan 

pendek yang berbentuk naratif, mengisahkan sepenggal kehidupan manusia yang 

penuh pertikaian, mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang 

tidak mudah dilupakan. 

      Cerpen memiliki ciri yang berbeda dengan jenis prosa yang lain, ciri cerpen 

yang diungkapkan oleh Kusmayadi (2010:8) adalah (1) cerpen merupakan sebuah 

kisahan pendek yang dibatasai oleh jumlah kata atau halaman, (2) biasanya 

memusatkan perhatian pada satu peristiwa, (3) mempunyai satu alur, (4) latar 

dalam cerpen biasanya tunggal, (5) memuat jumlah tokoh yang terbatas, 

penokohan dalam cerita pendek terfokus pada tokoh utama saja.  

     Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah 

cerita fiksi berbentuk prosa yang relatif pendek ruang lingkup permasalahannya, 

menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh yang paling menarik 

perhatian pengarang dan keseluruhan cerita memberikan kesan tunggal. 

2.2.2.2 Unsur-Unsur Cerpen 

      Sebuah cerpen dibangun atas unsur-unsur yang disebut unsur-unsur cerita. 

Unsur-unsur yang membangun cerita tersebut dari dalam sehingga dapat 

membentuk suatu cerita yang menarik dan susunan peristiwanya jelas. Unsur-
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unsur pembangun cerpen terdiri atas tema, alur (plot), tokoh dan penokohan, latar 

(setting), sudut pandang (point of view), gaya bahasa (style), dan amanat (Sugiarto 

2014:15). 

a. Tema 

      Tema merupakan pokok permasalahan sebuah cerita, makna cerita, gagasan 

pokok, atau dasar cerita (Kusmayadi 2010:19). Menurut Sugiarto (2014:15) tema 

adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita yang berkaitan dengan berbagai 

pengalaman hidup. Tema dianggap sebagai tanggapan pengarang terhadap 

peristiwa atau persoalan hidup. Tema berfungsi sebagai media menyampaikan 

pesan cerita. Tema dalam cerita misalnya masalah cinta, rindu, takut, religius, dan 

sebagainya. 

      Menurut Sukirno (2010:90) tema adalah makna cerita, gagasan sentral, atau 

dasar cerita, yakni sesuatu yang hendak diperjuangkan dalam dan melalui karya 

fiksi. Tema berfungsi melayani perhatian total sang pengarang terhadap 

pengalaman dan hubungannya dengan lingkungan yang dihadapi. Tema memiliki 

beberapa jenis, yaitu: tema jasmaniah, tema moral, tema sosial, tema egoik, dan 

tema ketuhanan. 

      Tema jasmaniah berfokus pada penonjolan fisik, kisah tersebut 

menggambarkan keindahan fisik (percintaan) dan kekuatan fisik (laga). Tema 

moral mencakup hal-hal yang berhubungan dengan moral manusia dan hubungan 

antarmanusia. Tema sosial meliputi hal-hal di luar masalah pribadi, seperti 

masalah politik, pendidikan, lingkungan. Tema egoik merupakan tema yang 

menyangkut reaksi-reaksi pribadi yang pada umunya menentang pengaruh sosial. 
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Tema ketuhanan merupakan tema yang berkaitan dengan kondisi dan situasi 

manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 

      Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tema adalah gagasan 

pokok atau dasar cerita yang menjadi pokok permasalahan yang ada di dalam 

sebuah cerita. 

b. Alur/Plot 

      Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa 

sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam sebuah 

cerita (Aminuddin 2013:83). Menurut Hudson (dalam Navis 1978:17) alur atau 

plot adalah rangkaian kejadian dan perbuatan, rangkaian hal yang diderita dan 

dikerjakan oleh pelaku-pelaku dalam karya yang bersangkutan. 

      Selanjutnya, Laksana (2009:62) mengungkapkan bahwa alur merupakan 

rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan 

logika sebab akibat. Alur terdiri atas tiga macam yaitu alur maju (linear), alur 

melingkar (sirkuler), dan sorot balik. Alur maju jika peristiwa dalam cerpen 

diceritakan secara berurutan dari awal sampai akhir cerita. Alur melingkar terjadi 

jika cerita tidak dimulai dari awal, mungkin dimulai dari tengah. Alur sorot balik 

(flash back) jika peristiwa diawali dari akhir yang selanjutnya disusun kejadian 

awal dan rangkaian peristiwa selanjutnya. 

      Menurut Kosasih (2012:34-35) alur/plot merupakan pola pengembangan cerita 

yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Secara umum, alur terbagi ke dalam 

bagian-bagian berikut. 
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1) Pengenalan situasi cerita (exposition) 

Pengarang memperkenalkan para tokoh menata adegan, dan hubungan 

antartokoh. 

2) Pengungkapan peristiwa (complication) 

Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai 

masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 

3) Menuju pada adanya konflik (rising action) 

Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan 

berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 

4) Puncak konflik (turning point) 

Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Pada bagian ini, ditentukannya 

perubahan nasib beberapa tokohnya. 

5) Penyelesaian (ending) 

Berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah 

mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian 

akhir ceritanya itu diserahkan kepada imajinasi pembaca. 

      Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alur/plot adalah 

jalinan peristiwa secara berurutan dalam cerita dengan memperhatikan hubungan 

sebab akibat sehingga cerita itu merupakan kesatuan yang bulat, utuh, dan padu.  

c. Latar/Setting 

      Latar merupakan unsur cerita yang menunjukkan di mana dan kapan kejadian-

kejadian dalam cerita berlangsung, disebut juga sebagai landas tumpu, yakni 

lingkungan tempat peristiwa terjadi (Kusmayadi 2010:24). Menurut Nuryatin 



34 
 

 
 

(2010:13) latar adalah gambaran tentang tempat, waktu atau masa, dan kondisi 

sosial terjadinya cerita. 

      Laksana (2009:63) mengungkapkan bahwa latar atau setting adalah waktu, 

tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar waktu adalah kapan 

terjadinya peristiwa dalam cerita itu terjadi, misalnya pagi, siang, malam hari. 

Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, misalnya di kantor, 

di rumah, di desa, di kota. Latar suasana adalah suasana yang terjadi dalam cerita. 

Ada suasana lahir, ada suasana batin. Suasana lahir, misalnya sepi, romantis, hiruk 

pikuk. Suasana batin misalnya perasaan bahagia, sedih, marah, dan cemas yang 

dialami tokoh. 

      Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa latar/setting adalah 

tempat yang menunjukkan di mana dan kapan kejadian-kejadian dalam cerita 

berlangsung, serta situasi yang tejadi dalam cerita. 

d. Sudut Pandang 

      Sudut pandang adalah cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita 

yang dipaparkannya (Aminuddin 2013:90). Menurut Jabrohim dkk. (2009:116-

117) sudut pandang merupakan cara pengarang memandang siapa yang bercerita 

di dalam cerita itu atau sudut pandang yang diambil pengarang untuk melihat 

suatu kejadian cerita. 

      Kusmayadi (2010:26-27) mengungkapkan bahwa sudut pandang adalah visi 

pengarang yang merupakan sudut pandangan yang diambil pengarang untuk 

melihat peristiwa dan kejadian dalam cerita, dipergunakan untuk menentukan arah 

pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita sehingga tercipta 
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suatu kesatuan cerita yang utuh. Sudut pandang dibedakan dalam dua macam 

yaitu sudut pandang orang pertama atau gaya “aku” meliputi “aku” sebagai tokoh 

utama, “aku” sebagai tokoh tambahan; dan sudut pandang orang ketiga atau gaya 

“dia” meliputi “dia” mahatahu (nama tokoh lain), “dia” terbatas, yaitu pengarang 

melukiskan apa yang dilihat, didengar, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh 

cerita, tetapi terbatas pada seorang tokoh saja. 

      Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sudut pandang atau 

point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana 

untuk menyajikan cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca sehingga 

tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. 

e. Gaya Bahasa 

      Gaya bahasa merupakan teknik pemilihan ungkapan kebahasaan yang dapat 

mewakili sesuatu yang akan diungkapkan dan sekaligus untuk mencapai efek 

keindahan (Nurgiyantoro 2013:370). Pengarang bukan hanya bermaksud 

menyampaikan apa yang ia tulis, melainkan bermaksud mengajak pembaca untuk 

merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita. 

      Menurut Aminuddin (2013:72) gaya mengandung cara seorang pengarang 

menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan 

harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh 

daya intelektual dan emosi pembaca. Gaya bahasa adalah gaya khas yang dimiliki 

oleh pangarang dalam menyampaikan pikiran dan perasaan (Laksana 2009:64). 

Gaya seorang pengarang tidak akan sama dengan gaya pengarang lainnya karena 

pengarang tertentu selalu menyajikan hal-hal yang berhubungan erat dengan 
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selera pribadinya dan kepekaannya terhadap segala sesuatu yang ada di 

sekitarnya. 

      Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa adalah 

kemampuan pengarang dalam memilih dan mengolah bahasa secara tepat dan 

sesuai pikiran dan perasaan serta pembawaan pribadi pengarang dalam ceritanya 

untuk menghasilkan karya sastra yang indah. 

f. Tokoh dan Penokohan 

      Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga 

peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Penokohan adalah cara pengarang 

menampilkan tokoh atau pelaku itu (Aminuddin 2013:79). 

      Tokoh adalah yang melahirkan peristiwa. Penokohan ialah teknik/cara 

pengarang memunculkan tokoh cerita (Jabrohim dkk 2009:105-107). Lakasana 

(2009:63) mengungkapkan bahwa pemberian watak tokoh dinamakan perwatakan. 

Perwatakan ada dua macam, yaitu perwatakan secara langsung (analitik) dan tidak 

langsung (dramatik). Perwatakan langsung terjadi jika pengarang menyebutkan 

watak tokoh secara langsung, misalnya tokoh tersebut suka menolong dan baik 

hati. Perwatakan tidak langsung terjadi jika pemberian watak tokoh diketahui 

berdasarkan pendapat dan perbuatan tokoh tersebut atau melalui penuturan tokoh 

lain. Dengan mencermati gerak-gerik, tingkah laku, dan sikap serta pendapat 

seorang tokoh dalam cerita, pembaca dapat menyimpulkan watak tokoh tersebut. 

      Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh adalah pelaku 

yang memerankan peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa itu mampu menjalin 
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sebuah cerita. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau 

gambaran pelukisan tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. 

g. Amanat 

      Pengarang selain ingin menyampaikan gagasan dan pandangannya terhadap 

masalah-masalah kehidupan, juga sesungguhnya menyampaikan harapan-harapan 

dan kegunaannya kepada pembaca. Berkaitan dengan hal tersebut, pengarang 

sering memasukkan pesan-pesannya ke dalam karyanya. 

      Amanat cerpen adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca agar di akhir cerita pembaca dapat memetik hikmah di balik peristiwa itu 

(Sukirno 2010:90). Menurut Laksana (2009:64) amanat adalah ajaran yang ingin 

disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat yang disampaikan pengarang 

melalui karyanya biasanya berupa ajaran moral atau pesan didaktis. 

      Kusmayadi (2010:32) mengungkapkan bahwa amanat merupakan pesan yang 

ingin disampaikan pengarang. Amanat dapat disampaikan secara tersirat (implisit) 

melalui tingkah laku tokoh menjelang cerita berakhir. Amanat dapat pula 

disampaikan secara tersurat (eksplisit) melalui seruan, saran, peringatan, anjuran, 

atau nasihat, yang disampaikan secara langsung di tengah cerita. 

      Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa amanat adalah pesan 

moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca sebagai penikmat 

karya sastra. 
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2.2.3 Menulis Cerpen 

2.2.3.1 Langkah-Langkah Menulis Cerpen 

      Sugiarto (2013:47-58) mengemukakan langkah-langkah penulisan cerpen 

adalah sebagai berikut. 

a. Memilih bahan cerita dan menuliskannya. Menulis cerpen bisa berdasarkan 

pengalaman hidup sendiri, pengalaman hidup orang lain, dan berita di media 

cetak maupun elektronik. 

b. Membuat judul. Judul merupakan hakikat sebuah cerita (cerpen) yang memberi 

gambaran terhadap apa yang akan diceritakan dan berkaitan erat dengan 

elemen-elemen yang membangun cerita. Judul bisa mengacu pada tema, latar, 

tokoh, konflik, dan sebagainya. Judul bisa dibuat sebelum maupun sesudah 

cerpen ditulis, atau saat menulis cerita berkelebat sebuah ide judul menarik.  

c. Menulis opini berdasarkan pada bahan yang telah dipilih. 

d. Cerpen merupakan karya fiksi. Meskipun ide cerpen berasal dari peristiwa 

nyata, cerpen tetap dianggap sebagai karya fiksi. Maka dari itu sebagai penulis 

cerpen harus pandai berimajinasi, dapat mengolah imajinasi tersebut 

sedemikian rupa dan menuliskannya sehingga akan memberi kenikmatan 

kepada pembaca ketika membaca cerpen yang ditulis. 

e. Setelah menentukan sudut pandang penceritaan terhadap bentuk kasar cerpen, 

kemudian mengembangkan imajinasi berdasarkan bentuk kasar tersebut 

dengan cara menuliskan imajinasi apa saja yang terlintas dalam bentuk daftar 

kalimat, dan menyusunnya secara berurutan. Setiap kalimat bisa dikembangkan 

menjadi satu atau beberapa paragraf yang tidak lain adalah kerangka cerpen. 
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f. Membaca ulang cerpen yang telah ditulis dengan memperhatikan penggunaan 

tanda baca, memeriksa urutan cerita sudah logis atau belum, dan mengoreksi 

kekurangan-kekurangan cerita tersebut dengan meninjau kembali unsur-unsur 

fiksionalnya seperti tema, plot/alur cerita, penokohan, setting, sudut pandang, 

diksi, dan teknik penulisannya. 

      Tahap-tahap menulis cerpen menurut Laksana (2009:65-66) adalah sebagai 

berikut. 

a. Mencari ide 

Ide cerita dapat diperoleh dari sumber ide yang ada di lingkungan sekitar, 

misalnya dari peristiwa di lingkungan tempat tinggal, masalah pribadi yang 

berkesan, atau dengan membaca buku, koran yang berisi tentang kehidupan. 

b. Membuat kerangka karangan 

Kerangka karangan bermanfaat untuk memandu jalan cerita agar tidak 

melenceng dari rel yang telah dibuat sebelumnya. Kerangka karangan berisi 

cerita secara garis besar pada bagian awal, tengah, dan akhir cerita. 

c. Menulis cerita 

Menulis cerita sesuai dengan kerangka karangan. Hal-hal yang berkaitan 

dengan unsur-unsur intrinsik cerita perlu diperhatikan karena cerita akan 

tampak hidup jika memaksimalkan beberapa unsur intrinsiknya. 

d. Mengoreksi 

Setelah menulis cerita, tahap selanjutnya adalah mengoreksi karangan yang 

telah ditulis. Saat mengoreksi, dilakukan penambahan, pengurangan, 

pemindahan, pengubahan kalimat dan peristiwa. 
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      Secara ringkasnya untuk mampu menulis cerpen dengan baik, langkah-

langkah yang perlu dilakukan yaitu menentukan tema cerita yang merupakan inti 

persolan cerita. Setelah itu menetapkan tujuan cerita yang akan dicapai, tujuan ini 

sangat berhubungan dengan tema cerita. Setelah itu menjabarkan tema dalam 

bentuk cerita, pengembangan cerita bisa dari pengalaman diri sendiri maupun 

orang lain. Kemudian menyusun data sedemikian rupa sehingga terbangun sebuah 

cerita, data tersebut dapat diperoleh dari unsur-unsur intrinsik cerita. Lalu 

menyusun draf atau kerangka cerita dan mengembangkannya menjadi cerita yang 

utuh. Terakhir yaitu merevisi atau memperbaiki cerita, ada baiknya ditinjau 

kembali tentang unsur-unsur fiksionalnya, diksi, dan teknik penulisannya. 

2.2.3.2 Pembelajaran Keterampilan Menulis Cerpen 

      Keterampilan menulis cerpen dapat diartikan sebagai kegiatan dalam 

pembelajaran yang pada akhirnya siswa dapat menuangkan gagasannya dalam 

bentuk cerita pendek. Keterampilan menulis cerpen merupakan kegiatan 

menyampaikan sebuah cerita dalam bentuk tulisan yang dapat berupa pengalaman 

pribadi dan pengalaman orang lain atau segala sesuatu yang ada di sekitar sebagai 

ide yang penelitiannya memerlukan penguasaan dalam mengembangkan ide dari 

pengarang itu sendiri. Menulis cerita pendek adalah menuangkan kisahan atau 

mengisahkan satu peristiwa kehidupan yang dialami tokoh. Keterampilan menulis 

cerpen perlu dibelajarkan untuk siswa SMA yaitu siswa kelas X, karena pada 

dasarnya siswa kelas X sudah mampu mengetahui tentang keterampilan menulis 

itu sendiri. Proses itu dimulai dari munculnya ide, menangkap dan merenungkan 

ide tersebut, mematangkan dan menatanya, serta diakhiri dengan menuliskan ide 
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tersebut dalam bentuk tulisan. Pembelajaran menulis cerpen dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk siswa SMA kelas X terdapat dalam 

pembelajaran semester genap. Standar kompetensi keterampilan menulis (menulis 

cerpen KD 16.2) perlu dikuasai oleh siswa SMA kelas X adalah menulis karangan 

berdasarakan pengalaman orang lain dalam cerpen (pelaku, peristiwa, latar). 

 

2.2.4 Hakikat Model Pembelajaran 

      Seorang pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tentunya harus 

menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum proses pembelajaran agar 

kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara lancar sehingga akan tercapai 

tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

efektif diperlukan model pembelajaran yang tepat. 

      Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 

di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Setiap model 

pembelajaran mengarah kepada desain pembelajaran untuk membantu peserta 

didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai  (Joyce dalam 

Ngalimun 2012:7). 

      Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak 

(dalam Trianto 2011:5) bahwa model pembelajaran memberikan kerangka dan 

arah bagi guru untuk mengajar. Arends (dalam Trianto 2011:5) menyatakan 

bahwa pengajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu 



42 
 

 
 

termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar (Suprijono 2013:46). 

      Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran dan arah bagi guru untuk mengajar dalam mencapai 

tujuan belajar. 

2.2.4.1 Model Stratta dan Model Think Talk Write  

2.2.4.1.1 Model Stratta 

      Model Stratta diciptakan oleh Leslie Stratta. Model pembelajaran Stratta 

adalah model pembelajaran yang terdiri dari tiga tahap yaitu penjelajahan, 

interpretasi, dan rekreasi. Tahap penjelajahan siswa diberi kesempatan memahami 

karya sastra dengan cara membaca, bertanya, menyimak pementasan, dan 

menghayati secara langsung. Pada tahap interpretasi, siswa menafsirkan unsur 

cerita kemudian menafsirkan sejalan dengan pengalamannya. Selanjutnya pada 

tahap rekreasi, siswa melakukan pendalaman yaitu siswa mengkreasikan kembali 

apa yang telah dipahaminya dengan jalan mengubah karya sastra ke dalam bentuk 

lain. Rekreasi tidak berarti meniru, melainkan harus ada perbedaan dari 

sebelumnya (Endraswara 2005:95-96). Model Stratta dapat menambah kecepatan, 

ketepatan, kesempurnaan, dalam melakukan sesuatu, serta dapat pula dipakai 

sebagai suatu cara untuk mengulangi bahan yang telah disajikan. Ketiga tahap 

tersebut menunjukkan bahwa model Stratta mengikuti pola pengajaran berproses. 
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Pada awalnya pengajaran harus ada pemanasan, kemudian baru diadakan 

pemahaman dan akhirnya pendalaman. 

2.2.4.1.2 Sintak Pembelajaran Model Stratta 

      Menurut Huda (2013:75) sintakmatik atau sintak pembelajaran adalah 

deskripsi implementasi model di lapangan. Sintakmatik merupakan rangkaian 

sistematis aktivitas-aktivitas dalam model tersebut. Setiap model memiliki aliran 

tahap yang berbeda. Endraswara (2005:95-96) mengemukakan langkah-langkah 

model pembelajaran Stratta adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Sintak Model Stratta 

1. Penjelajahan 

 

Siswa membaca suatu karya sastra atau menonton hasil 

pertunjukan, baik berupa pertunjukan sederhana ataupun 

melalui film untuk meningkatkan apresiasi dan pengetahuan 

siswa. Pada tahap penjelajahan, guru memberikan rangsangan 

pada siswa untuk membaca atau menonton suatu pementasan 

(Waluyo 2002:180). 

2. Interpretasi 

 

 

Dengan bimbingan guru, siswa mencoba menafsirkan unsur 

karya sastra. Siswa mulai menafsirkan sejalan dengan 

pengalamannya. Penafsiran dapat dilakukan dari lapis sastra 

yang paling luar (dangkal), yaitu menganalisis unsur-unsur 

pembangunnya sampai ke kedalaman makna. Dengan proses 

ini, guru secara langsung membimbing siswa untuk mengenal 

dan memahami jalan cerita secara aktif (Waluyo 2002:180). 
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3. Rekreasi, 

pendalaman 

 

Siswa diminta mengkreasikan kembali apa yang telah 

dipahaminya dengan jalan mengubah karya sastra ke dalam 

bentuk lain, misalnya bagian cerpen diubah menjadi dialog, 

menukar peran pengarang, menuliskan kembali satu bagian 

tertentu dari sudut pandang salah seorang pelaku, dan lainnya. 

Rekreasi tidak berarti meniru, melainkan harus ada perbedaan 

dari yang sudah ada. 

      Cara melaksanakan setiap langkah bergantung pada teknik yang ingin 

digunakan oleh setiap guru. Model ini memungkinkan guru bekerja dengan siswa 

dalam kelompok-kelompok atau perseorangan. Tiga langkah tersebut 

menunjukkan bahwa model Stratta mengikuti pola pengajaran yang berproses. 

2.2.4.2.1 Model Think Talk Write 

      Secara etimologi, think dirtikan dengan “berpikir”, talk diartikan “berbicara”, 

write diartikan “menulis”. Think-Talk-Write (TTW) merupakan model 

pembelajaran untuk melatih keterampilan menulis, dan menekankan perlunya 

siswa mengomunikasikan hasil pemikirannya (Shoimin 2014:212). 

      Model pembelajaran yang diperkenalkan oleh Huinker & Laughlin ini 

didasarkan pada pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial yang 

mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, dan menuliskan suatu topik tertentu, 

memperkenankan siswa untuk memengaruhi dan memanipulasi ide-ide sebelum 

menuangkannya dalam bentuk tulisan. Model ini membantu siswa dalam 

mengumpulkan dan mengembangkan ide-ide melalui percakapan terstruktur. Alur 

kemajuan model Think Talk Write dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir 
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atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca. Selanjutnya, 

berbicara dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis. Suasana 

seperti ini lebih efektif jika dilakukan dengan kelompok heterogen dengan 3-5 

siswa. Dalam kelompok ini siswa diminta membaca, membuat catatan kecil, 

menjelaskan, mendengarkan, dan membagi ide bersama teman kemudian 

mengungkapkannya melalui tulisan (Hamdayama 2014:217-218). 

2.2.4.2.2 Sintak Pembelajaran Model Think Talk Write 

      Sebagaimana namanya, model ini memiliki sintak yang sesuai dengan urutan 

di dalamnya, yakni think (berpikir), talk (berbicara/berdiskusi), dan write 

(menulis). 

Tabel 2.2 Sintak Model Think Talk Write 

1. Tahap Think 

 

Siswa membaca teks berupa soal. Siswa secara individu 

memikirkan kemungkinan jawaban, membuat catatan kecil 

tentang ide-ide yang terdapat pada bacaan, dan hal-hal yang 

tidak dipahami dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

2. Tahap Talk 

 

Siswa diberi kesempatan untuk membicarakan hasil 

penyelidikannya pada tahap pertama. Tahap talk yaitu 

berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa 

yang mereka pahami. Pada tahap ini memungkinkan siswa 

untuk terampil berbicara, merefleksikan, menyusun, serta 

menguji (negosiasi, sharing) ide-ide dalam kegiatan diskusi. 

3. Tahap Write Pada tahap ini, siswa menuliskan ide-ide yang diperolehnya 
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 dari kegiatan tahap pertama dan kedua. Tulisan ini terdiri atas 

landasan konsep yang digunakan, keterkaitan dengan materi 

sebelumnya, strategi penyelesaian, dan solusi yang diperoleh. 

Aktivitas menulis berarti mengonstruksi ide, karena setelah 

berdiskusi antarteman dan kemudian mengungkapkannya 

melalui tulisan. Aktivitas menulis akan membantu siswa dalam 

membuat hubungan dan juga memungkinkan guru melihat 

pengembangan konsep siswa. 

      Menurut Silver dan Smith (dalam Huda 2013:219) tugas guru adalah 

mengajukan dan menyediakan tugas yang memungkinkan siswa terlibat secara 

aktif berpikir, mendorong dan menyimak ide-ide yang dikemukakan siswa secara 

lisan dan tertulis dengan hati-hati, mempertimbangkan dan memberi informasi 

terhadap apa yang digali siswa dalam diskusi, serta memonitor, menilai, dan 

mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif. 

 

2.2.5 Media Pembelajaran 

      Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti “tengah”, 

“perantara”, atau “pengantar”. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad 2007:3). Menurut 

Sanaky (2013:25) media pembelajaran adalah sarana atau alat yang digunakan 

untuk menampilkan, menyampaikan informasi atau materi pelajaran dari pemberi 

pesan ke penerima pesan. 



47 
 

 
 

      Gerlach & Ely (dalam Arsyad 2007:3) mengungkapkan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

      Arsyad (2007:7) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana atau 

alat bantu pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses 

pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan 

pengajaran. Media pendidikan adalah media yang digunakan sebagai alat dan 

bahan kegiatan pembelajaran (Daryanto 2013:5). Tujuan utama penggunaan 

media adalah agar pesan atau informasi yang dikomunikasikan tersebut dapat 

diserap semaksimal mungkin oleh para siswa sebagai penerima informasi. 

      Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

bantu yang dipergunakan guru sebagai sarana untuk menyampaikan materi kepada 

siswa dalam proses belajar mengajar agar tercapai target dari tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

2.2.5.1 Fungsi Media Pembelajaran 

      Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Sudjana dan Rivai 

(2009:2) mengemukakan manfaat media dalam proses pembelajaran siswa adalah 

sebagai berikut. 
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1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi; 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat dipahami oleh 

siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pengajaran; 

3) Metode mengajar akan lebih bervarasi; 

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan sebagainya. 

2.2.5.2 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

      Sudjana dan Rivai (2009:3-4) membagi jenis-jenis media menjadi empat 

macam, yaitu (1) media dua dimensi atau media grafis yaitu media yang 

mempunyai ukuran panjang dan lebar seperti gambar, foto, grafik, bagan atau 

diagram, poster, komik; (2) media tiga dimensi seperti model padat, model 

penampang, model susun, model kerja; (3) media proyeksi, seperti slide, film, 

film strips, OHP; dan (4) penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. 

      Schramm (dalam Daryanto 2013:17) mengelompokkan media menurut 

kemampuan daya liputan, yaitu (1) liputan luas dan serentak seperti TV, radio,dan 

facsimile; (2) liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster audio 

tape; (3) media untuk belajar individual, seperti buku, modul, program belajar 

dengan komputer dan telepon. Selanjutnya Allen  (dalam Daryanto 2013:17) 

mengelompokkan media menjadi sembilan kelompok yaitu visual diam, film, 

televisi, objek tiga dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demontrasi, buku teks 

cetak dan sajian lisan. 
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      Berdasarkan pemahaman atas klasifikasi media pembelajaran tersebut, akan 

mempermudah para guru atau praktisi lainnya dalam melakukan pemilihan media 

yang tepat pada waktu merencanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pemilihan media yang disesuaikan dengan tujuan, materi, serta 

kemampuan dan karakteristik pembelajar, akan sangat menunjang efisiensi dan 

efektivitas proses dan hasil pembelajaran. 

2.2.5.3 Media Film Dokumenter 

      Arsyad (2007:48) menyatakan bahwa film adalah gambar dalam frame yang 

diproyeksikan secara mekanik sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Film 

adalah sederetan gambar dengan ilusi gerak, dapat dilihat dan didengar yang 

merupakan hasil proyeksi frame oleh proyektor secara mekanis. 

      Grierson (dalam Sumarno 1996:14) mendefinisikan film dokumenter sebagai 

perlakuan kreatif atas peristiwa. Film dokumenter adalah suatu jenis film yang 

melakukan interpretasi terhadap subjek dan latar belakang yang nyata. Film 

dokumenter bertujuan untuk memberikan pencerahan, memberikan informasi, 

pendidikan, melakukan persuasi dan memberikan wawasan tentang lingkungan di 

sekitar manusia. Selain mengandung fakta, film dokumenter juga mengandung 

subjektivitas pembuat film. Subjektivitas diartikan sebagai sikap atau opini 

terhadap peristiwa. Jadi, ketika faktor manusia ikut berperan, persepsi tentang 

kenyataan akan sangat bergantung pada manusia pembuat film dokumenter itu. 

      Film dokumenter adalah perkembangan dari konsep film non-fiksi yang 

mengandung fakta dan subjektivitas si pembuatnya. Jadi, film dokumenter bukan 

cerminan pasif dari kenyataan, melainkan ada proses penafsiran atas kenyataan 
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yang dilakukan oleh si pembuat film. Film dokumenter adalah wahana yang tepat 

untuk mengungkapkan realitas, menstimulasi perubahan. Jadi, yang terpenting 

yang menunjukkan realitas kepada masyarakat yang secara normal tak melihat 

realitas itu (Sumarno 1996:15). 

      Dokumenter adalah cabang produksi film yang diangkat dari kisah nyata. 

Namun, kenyataannya bergantung pada kreativitas para pembuat film dengan 

tetap berdasar pada hasil pengamatan dan observasi. Bentuk film dokumenter 

memang lebih memiliki kebebasan dalam bereksperimen karena adanya 

‘creativetreatment’ meskipun isi ceritanya tetap berdasarkan sebuah peristiwa 

nyata. Artinya membuat kejadian yang biasa menjadi kreatif di mata orang lain. 

Pada dasarnya, film dokumenter merepresentasikan kenyataan. Artinya film 

dokumenter berarti menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan. Film 

dokumenter dapat dikatakan suatu tayangan gambar berbentuk audio visual yang 

mempresentasikan sebuah realita menggunakan sumber data yang dapat 

dipercaya. 

      Film sebagai media pengajaran dapat digunakan untuk melatih keterampilan 

berbahasa siswa. Siswa dapat mengapresiasi peristiwa yang terjadi dalam film 

dokumenter dan menuangkannya ke dalam tulisan cerpen. Terlebih lagi, film 

dokumenter yang dipakai dalam penelitian ini adalah film dokumenter kisah 

inspiratif, dikarenakan film tersebut mengandung pesan yang mempunyai nilai-

nilai moral yang berguna bagi kehidupan manusia terutama siswa. 

      Media film dokumenter merupakan alat bantu pembelajaran (perantara) 

menggunakan video yang lebih memusatkan pada panca indera penglihatan dan 
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pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Untuk itu, dalam 

pembelajaran menulis cerpen ini peran media film dokumenter adalah sebagai 

stimulus bagi siswa untuk menulis cerpen. Dengan menyaksikan pemutaran film 

dokumenter maka siswa dapat menemukan ide-ide segar dalam menulis cerpen 

setelah mengetahui pesan moral maupun sosial, dan dapat menentukan unsur-

unsur intrinsik cerpen berdasarkan film dokumenter ini. Dengan begitu, siswa 

akan lebih mudah dalam menuangkan ide-idenya ke dalam tulisan dan membuat 

proses pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. 

 

2.2.6 Penerapan Model Stratta dan Model Think Talk Write dengan Media 

Film Dokumenter dalam Proses Pembelajaran Menulis Cerpen 

2.2.6.1 Penerapan Model Stratta dengan Media Film Dokumenter dalam 

Proses Pembelajaran Menulis Cerpen 

      Penerapan model pembelajaran Stratta dengan media film dokumenter dalam 

kegiatan menulis cerpen dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Guru menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

2. Guru melakukan apersepsi 

3. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

4. Guru menggunakan media pembelajaran film dokumenter sebagai sumber 

belajar 

5. Siswa membentuk kelompok menjadi 8 kelompok yang terdiri atas 4 anggota 

6. Guru membagikan LKS terkait unsur-unsur pembangun dan makna/isi cerpen 
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7. Tiap-tiap kelompok mengamati film dokumenter yang ditayangkan 

(penjelajahan) 

8. Tiap-tiap kelompok berdiskusi untuk menentukan unsur-unsur instrinsik cerpen 

berdasarkan film dokumenter yang ditayangkan dan makna yang terkandung di 

dalamnya (interpretasi) 

9. Tiap-tiap kelompok berdiskusi untuk membuat kerangka karangan berdasarkan 

hasil diskusi mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen dan makna yang 

terkandung di dalamnya berdasarkan film dokumenter yang disajikan  

10. Siswa secara individu dalam kelompoknya menulis cerpen berdasarkan 

kerangka yang telah dibuat (rekreasi-pendalaman) 

11. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

12. Perwakilan dari kelompok lain memberikan tanggapan 

13. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

2.2.6.2 Penerapan Model Think Talk Write dengan Media Film Dokumenter 

dalam Proses Pembelajaran Menulis Cerpen 

      Penerapan model pembelajaran Think Talk Write dengan media film 

dokumenter dalam kegiatan menulis cerpen dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1. Guru menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran 

2. Guru melakukan apersepsi 

3. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

4. Guru menggunakan media pembelajaran film dokumenter sebagai sumber 

belajar 
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5. Guru membagikan LKS terkait hal-hal yang diketahui ataupun yang tidak 

diketahui dari tayangan film 

6. Siswa mengamati film dokumenter yang disajikan dan membuat catatan kecil 

berupa hal yang diketahuinya (think) 

7. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang 

8. Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya untuk 

membahas isi catatan terkait unsur-unsur instrinsik cerpen berdasarkan film 

dokumenter yang ditayangkan, dan makna yang terkandung di dalamnya (talk) 

9. Siswa membuat kerangka karangan dari hasil diskusi dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan yang memuat pemahaman ke dalam tulisan dalam bentuk 

cerpen (write) 

10. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

11. Perwakilan dari kelompok lain memberikan tanggapan 

12. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

      Menulis karangan merupakan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 

dalam pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum 

2006 (KTSP). Menulis cerpen dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

menulis, mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan, pendapat, maupun 

perasaan yang dimiliki melalui tulisan sehingga daya pikir, imajinasi, dan 

kreativitas siswa dapat dikembangkan semaksimal mungkin. 
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     Namun, kurangnya motivasi yang diterima siswa menyebabakan siswa kurang 

berminat untuk mengikuti pelajaran bahasa dan sastra Indonesia terutama dalam 

pembelajaran menulis, kususnya menulis cerpen. Hal itu dikarenakan siswa 

merasa menulis cerpen membutuhkan waktu yang lama, siswa tidak terbiasa 

dilatih menulis, dan siswa masih bingung untuk memulai menulis sehingga hasil 

yang diperoleh kurang memuaskan. Pembelajaran menulis akan lebih 

menyenangkan jika siswa dengan mudah menuangkan ide-ide cemerlangnya ke 

dalam bentuk tulisan. Kurangnya perhatian guru terhadap penerapan model 

pembelajaran yang cocok dan efektif, serta penggunaan media pembelajaran yang 

kurang inovatif akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Apalagi, guru 

dalam membelajarkan keterampilan menulis kadang masih bersifat teoretis 

sehingga terkesan monoton dan siswa merasa bosan. 

     Pembelajaran menulis cerpen harus dilaksanakan dengan model yang 

mendorong siswa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas, dengan media yang 

baik juga akan membuat siswa lebih mudah memahami bagaimana menulis 

cerpen yang tepat. Penggunaan model serta media pembelajaran yang tepat sangat 

dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan pembelajaran khususnya 

dalam pembelajaran menulis cerpen, yaitu dengan model Stratta dan model Think 

Talk Write dengan media film dokumenter. 

      Model pembelajaran Stratta meliputi tiga langkah pokok, yaitu (1) 

penjelajahan, (2) interpretasi, dan (3) rekreasi-pendalaman. Hal itu berarti, 

kegiatan pembelajaran dimulai dari siswa mengenali bacaan atau pertunjukan, 

kemudian menginterpretasi unsur-unsurnya, dan terakhir mengolahnya menjadi 
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karya baru. Model Stratta diharapkan dapat menuntun siswa untuk berlatih 

mengapresiasi dan mengekspresikan ide-idenya menjadi cerpen berdasarkan film 

dokumenter yang ditayangkan. 

      Model pembelajaran Think Talk Write pada dasarnya dibangun melalui 

berpikir, berbicara, dan menulis dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau 

berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca. Selanjutnya, berbicara 

dan membagi ide dengan temannya sebelum menulis, kemudian 

mengungkapkannya melalui tulisan. Penggunaan model Think Talk Write dengan 

media film dokumenter menuntut siswa untuk senantiasa memunculkan ide-ide 

yang akan dituangkan dalam cerpen, mampu bekerja sama dengan teman untuk 

mengembangkan ide-ide tersebut dalam bentuk tulisan. 

      Dari penggunaan model Stratta dan model Think Talk Write dengan media 

film dokumenter, diharapkan akan ditemui perbedaan setelah menggunakan 

model ini sehingga keefektifan dari kedua model untuk keterampilan menulis 

cerpen akan diketahui. Guru dapat menyimpulkan model yang dianggap tepat 

setelah mengetahui keefektifan dari tiap-tiap model. 
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Bagan 2.1 Skema Kerangka Berpikir Model Stratta dan Model Think Talk 

Write dengan Media Film Dokumenter pada Pembelajaran Menulis Cerpen 

 

 

Model Stratta dan Model Think Talk Write 

dengan media film dokumenter 

Model Stratta 

Guru mengajar 

Model TTW 

Siswa 

Belum teruji keefektifannya 

1. Guru menggunakan  media 

pembelajaran film dokumenter 

sebagai sumber belajar 

2. Siswa membentuk kelompok 

3. Guru membagikan LKS 

4. Tiap-tiap kelompok menyaksikan 

film dokumenter (penjelajahan) 

5. Tiap-tiap kelompok berdiskusi 

menentukan unsur-unsur 

instrinsik cerpen dan makna yang 

terkandung di dalamnya 

berdasarkan film dokumenter 

(interpretasi) 

6. Tiap-tiap kelompok berdiskusi 

untuk membuat kerangka 

karangan 

7. Siswa secara individu menulis 

cerpen berdasarkan kerangka 

yang telah dibuat (rekreasi-

pendalaman) 

Guru mengajar 

1. Guru menggunakan  media 

pembelajaran film dokumenter 

sebagai sumber belajar 

2. Guru membagikan LKS 

3. Siswa menyaksikan film 

dokumenter dan membuat catatan 

kecil berupa hal yang diketahuinya 

(think) 

4. Siswa dibentuk menjadi beberapa 

kelompok yang beranggotakan 3-5 

orang 

5. Siswa berkelompok membahas isi 

catatan terkait unsur-unsur 

instrinsik cerpen berdasarkan film 

dokumenter, dan makna yang 

terkandung di dalamnya (talk) 
6. Siswa membuat kerangka 

karangan dari hasil diskusi dan 

mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan yang memuat 

pemahaman ke dalam tulisan 

dalam bentuk cerpen (write) 
 

Hasil 

Efektif digunakan untuk Menulis Cerpen 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

      Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Pembelajaran menulis cerpen menggunakan model Stratta dan model Think 

Talk Write dengan media film dokumenter memenuhi kriteria keefektifan. 

2) Terdapat perbedaan kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Balapulang, Kabupaten Tegal setelah diberi perlakuan dengan model 

Stratta dan model Think Talk Write dengan media film dokumenter. 

3) Pembelajaran menulis cerpen siswa menggunakan model Stratta dengan media 

film dokumenter lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan model Think 

Talk Write dengan media film dokumenter. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

      Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian pada bab 

sebelumnya, simpulan dalam penelitian diuraikan berikut ini.  

1. Pembelajaran menulis cerpen menggunakan model Stratta dengan media film 

dokumenter telah memenuhi kriteria keefektifan. Hal tersebut dibuktikan dari 

hasil analisis uji-t serta selisih rerata keterampilan menulis cerpen kelas model 

Stratta dengan media film dokumenter. Hasil perhitungan uji-t nilai pretest 

dan posttest menunjukkan bahwa Sig.(2-tailed)<0,05 (taraf signifikansi 5%) 

(0,000<0,05) yang berarti ada perbedaan hasil belajar siswa secara signifikan 

sebelum dan sesudah mendapat perlakuan. Sebelum diberi perlakuan nilai 

rata-rata siswa pada keterampilan menulis cerpen adalah 72,29, setelah diberi 

perlakuan nilai rata-rata siswa menjadi 85,84 sehingga selisih rerata sebesar 

13,55. 

2. Pembelajaran menulis cerpen menggunakan model Think Talk Write dengan 

media film dokumenter telah memenuhi kriteria keefektifan. Hal tersebut 

dibuktikan dari hasil analisis uji-t serta selisih rerata keterampilan menulis 

cerpen kelas model Think Talk Write dengan media film dokumenter. Hasil 

perhitungan uji-t nilai pretest dan posttest menunjukkan bahwa Sig.(2-

tailed)<0,05 (taraf signifikansi 5%) (0,000<0,05) yang berarti ada perbedaan 

hasil belajar siswa secara signifikan sebelum dan sesudah mendapat 
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perlakuan. Sebelum diberi perlakuan nilai rata-rata siswa pada keterampilan 

menulis cerpen adalah 71,29, setelah diberi perlakuan nilai rata-rata siswa 

pada keterampilan menulis cerpen menjadi 83,55 sehingga selisih rerata adaah 

12,26.  

3. Pembelajaran menulis cerpen pada kelas X menggunakan model Stratta 

dengan media film dokumenter lebih efektif dibandingkan dengan 

menggunakan model Think Talk Write dengan media film dokumenter. Nilai 

rata-rata siswa kelas model Stratta dengan media film dokumenter > kelas 

model Think Talk Write dengan media film dokumenter, yakni 85,84 > 83,55. 

Hasil perhitungan uji beda rata-rata (uji-t) menunjukkan bahwa Sig.(2-

tailed)<0,05 (taraf signifikansi 5%) (0,038<0,05). Hal ini menunjukkan antara 

kelas model Stratta dengan media film dokumenter dan kelas Think Talk Write 

dengan media film dokumenter terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan 

tahapan model Stratta yaitu penjelajahan, interpretasi, dan rekreasi, 

pendalaman dapat menambah kecepatan, ketepatan, kesempurnaan, dalam 

melakukan sesuatu, serta dapat pula dipakai sebagai suatu cara untuk 

mengulangi bahan yang telah disajikan. Media film bertujuan agar 

pembelajaran menjadi lebih menarik. Model Stratta mengikuti pola pengajaran 

berproses. Pada awalnya pengajaran harus ada pemanasan, kemudian baru 

diadakan pemahaman dan akhirnya pendalaman. Maka model Stratta dengan 

media film dokumenter lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan 

model Think Talk Write dengan media film dokumenter. 
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5.2 Saran 

1. Dalam pembelajaran keterampilan menulis cerpen dibutuhkan model 

pembelajaran yang tepat dan bervariasi untuk menunjang proses pembelajaran 

agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran Stratta dan model pembelajaran Think Talk Write 

dengan media film dokumenter efektif digunakan dalam pembelajaran 

keterampilan menulis cerpen. Model ini dapat meningkatkan kreativitas dan 

minat siswa dalam pembelajaran sehingga keterampilan menulis cerpen siswa 

dapat dikembangkan secara maksimal. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun 

referensi terkait keterampilan menulis cerpen maupun model pembelajaran 

Stratta dan model Think Talk Write dengan media film dokumenter agar 

penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi. 

3. Peneliti hendaknya mempelajari terlebih dahulu kriteria siswa yang akan 

diteliti sehingga penerapan model pembelajaran Stratta dan model 

pembelajaran Think Talk Write dengan media film dokumenter dalam 

pembelajaran menulis cerpen dapat berjalan dengan maksimal. 

 



 
 

136 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Agus, Erva Rohmawati. 2011. Keefektifan Penggunaan Model Stratta dalam 

Pembelajaran Menulis Dongeng Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 

Kaliangkrik. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Akhaidah, Sabarti dkk. 1988. Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Erlangga. 

 

Aminuddin. 2013. Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung: Sinar Baru 

Algesindo. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. PROSEDUR PENELITIAN: Suatu Pendekatan 
Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Arsyad, Azhar. 2007. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

 

Cuesta, Liliana, Stella Rincon. 2009. Short Story Student Writers: active roles in 
writing through the use of e-portfolio dossier. Volume 12, No 1, 2009. 

Colombian Applied Linguistics Journal. Tersedia di 

revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/calj/article/view/94. Diunduh pada 

17 Februari 2016 pukul 21:23. 

 

Dalman, H. 2014. Keterampilan Menulis. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Daryanto. 2013. Media Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media. 

 

Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

 

Endraswara, Suwardi. 2005. Metode dan Teori Pengajaran Sastra. Yogyakarta: 

Buana Pustaka. 

 

Hamdayama, Jumanta. 2014. Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan 
Berkarakter. Bogor: Ghalia Indonesia. 

 

Hernowo. 2005. Quantum Writting: Cara Cepat nan Bermanfaat untuk 
Merangsang Munculnya Potensi Menulis. Bandung: MLC. 

 

Huda, Miftahul. 2013. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-Isu 
Metodis dan Paradigmatis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Jabrohim, dkk. 2009. Cara Menulis Kreatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 



137 
 

 
 

Kastawa, Sunu. 2012.  Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Naratif 

melalui Media Film Dokumenter bagi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 15 

Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Kosasih e. 2012. Dasar-Dasar Keterampilan Bersastra. Bandung: Yrama Widya. 

 

Kusmayadi, Ismail. 2010. Lebih Dekat dengan Cerpen. Jakarta: Trias Yoga 

Kreasindo. 

 

Laksana, Puja. 2009. Panduan Praktis Mengarang-Menulis. Semarang: Aneka 

Ilmu. 

 

Mardapi, Djemari. 2012. Pengukuran Penilaian Evaluasi Pendidikan. 

Yogyakarta: Nuha Medika. 

 

Martono, Nanang. 2014. METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Analisis Isi 
dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Melti, Nurul. 2007. Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen melalui Teknik 

Pengandaian Diri sebagai Tokoh dalam Cerita dengan Media Audio Visual 

pada Siswa Kelas X4 SMAN 2 Tegal. Skripsi. Universitas Negeri 

Semarang. 

 

Navis, A.A. 1978. Memahami Cerpen-Cerpen. Jakarta: Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

 

Ngalimun. 2012. Strategi dan Model Pembelajaran. Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo. 

 

Nurgiyantoro, Burhan. 2013. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 

 

Nuryatin, Agus. 2010. Mengabdikan Pengalaman dalam Cerpen. Rembang: 

Yayasan Adhigama. 

 

Pramesti, Getut. 2015. Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22. Jakarta: 

Elex Media Komputindo. 

 

Pranoto, Naning. 2005. Creative Writting. Bandung: Raya Kultura. 

 

Purwadi, dkk. 2013. The Effect of the Contextual, the Problem-Based, and the 
Group Investigation Learning Model on the Short Story Appreciation Ability 
Viewed from the Verbal Linguistic Intellegences. Volume 4, No12, 2013. 

Journal of Education and Practice. Tersedia di 

www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/6524. Diunduh pada 13 

Februari 2016 pukul 06:33. 



138 
 

 
 

 

Purwanto. 2012. INSTRUMEN PENELITIAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN: 
Pengembangan dan Pemanfaatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Raijmakers, dkk. 2006. Design Documentaries: Inspiring Design Research 
Through Documentary Film. ISBN:1-59593-367-0. University Park, 
Pennsylvania, USA. Tersedia di dl.acm.org/citation.cfm?id=1142441. 

Diunduh pada 13 Februari 2016 pukul 07:10. 

 

Sayuti, Suminto. 2000. Berkenalan dengan Prosa Fiksi. Yogyakarta: Gama 

Media. 

 

Sanaky, Hujair. 2013. Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif. Yogyakarta: 

Kaukaba Dibantara. 

 

Shoimin, Aris. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. 

Yogyakarta: AR.RUZZ MEDIA. 

 

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2009. Media Pembelajaran. Bandung: Sinar 

Baru Algesindo. 

 

Sugiarto, Eko. 2013. Cara Mudah Menulis Pantun, Puisi, Cerpen. Yogyakarta: 

Khitah Publishing. 

 

    . 2014. Mahir Menulis Cerpen: Panduan Bagi Pelajar. 

Yogyakarta: Suaka Medika. 

 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. 

 

. 2013. Metode Penelitian Tindakan: Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

 

Sukirno. 2010. Belajar Cepat Menulis Kreatif Berbasis Kuantum. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

 

Sumarno, Marselli. 1996. Dasar-Dasar Apresiasi Film. Jakarta: Gramedia 

Widiasarana Indonesia. 

 

Suparno, Mohamad Yunus. 2008. Keterampilan Dasar Menulis. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

 

Suprijono, Agus. 2013. Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Paikem. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 



139 
 

 
 

 

Tarigan, Henry Guntur. 1982. Menulis (Sebagai suatu keterampilan berbahasa). 
Bandung: Angkasa. 

 

Trianto. 2011. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka. 

 

Waluyo, Herman J. 2002. Drama: Teori dan Pengajarannya. Yogyakarta: 

Hanindita Graha Widya. 

 

Wardoyo, Sigit Mangun. 2013. Teknik Menulis Puisi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

Widiyastuti, Indri. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Melalui 

Model Pembelajaran Think Talk Write dengan Media Audio Visual pada 

Siswa Kelas IV SD. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


