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SARI 
Sriyanto, Slamet. 2016. “Peningkatan Keterampilan Menulis Cerita Pendek 

dengan Model Discovery learning melalui Media Dokumentasi Foto Kegiatan 

Santri Tahun Pelajaran 2015/2016”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: U’um 

Qomariyah, S.Pd., M.Hum., Pembimbing II: Wati Istanti, S.Pd., M.Pd.  

Kata kunci : keterampilan menulis cerita pendek, model discovery learning, 
media dokumentasi foto kegiatan santri. 

Keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas X.2 MA PSA Nurul Amal 

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

prasiklus dengan nilai rata-rata 51,58 dan belum mencapai batas minimal 

ketuntasan yang telah ditentukan sekolah yaitu sebesar 75, termasuk dalam 

kategori kurang. Hasil prasiklus ini didukung dengan hasil wawancara dan 

observasi kelas. Pembelajaran yang belum berhasil juga dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan siswa dalam menulis cerita pendek secara tertulis, khususnya dalam 

menentukan tema dan alur serta kurang sesuainya teknik yang digunakan dalam 

pembelajaran, pemanfaatan media yang kurang maksimal, dan siswa yang kurang 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek. Peningkatan 

keterampilan menulis cerita pendek perlu ditingkatkan dengan model dan media 

pembelajaran yang tepat, dalam hal ini guru sebagai fasilitator berperan penting 

dalam pemilihan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan 

pembelajaran menulis cerita pendek. Penggunaan model discovery learning 

melalui media dokumentasi foto kegiatan santri dapat meningkatkan keterampilan 

menulis cerita pendek. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses 

pembelajaran, mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis cerita pendek, 

dan mendeskripsikan perubahan perilaku siswa menggunakan model discovery 
learning melalui media dokumentasi foto kegiatan santri pada siswa kelas X.2 

MA PSA Nurul Amal Bandungan.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua 

siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahapan, yaitu tahap perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan, masing-masing 

pertemuan terdapat tiga tahap yaitu tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam 

tahapan inti pembelajaran peneliti memasukkan model pembelajaran discovery 
learning yang memiliki enam sintag, yaitu stimulation, problem statement, data 
collection, data processing, verification, dan generalization. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas X.2 MA PSA Nurul Amal Bandungan dengan jumlah 24 siswa. 

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

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

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

Pada proses pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek, guru juga 

melakukan perbaikan dari siklus ke siklus untuk memperbaiki kualitas proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran menulis cerita pendek siswa kelas X.2 MA 

PSA Nurul Amal Bandungan menggunakan model discovery learning melalui 

media dokumentasi foto kegiatan santri tercipta situasi pembelajaran yang efektif, 

kondusif, dan intensif. Proses pembelajaran mengalami perubahaan ke arah yang 

lebih baik. Siswa menjadi lebih percaya diri dan dapat berpartisipasi aktif dalam  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Menurut pendapat Nurgiyantoro 

(2001: 273), menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media 

bahasa. Menulis merupakan kegiatan produktif dan ekspresif sehingga 

penulis harus memiliki kemampuan dalam menggunakan kosakata, tata tulis, 

dan struktur bahasa. Kegiatan menulis tidak bisa lepas dari tiga kemampuan 

berbahasa lainnya, yakni menyimak, berbicara, dan membaca. Setiap 

keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan tiga keterampilan lainnya. 

Dalam memperoleh keterampilan berbahasa biasanya melalui suatu hubungan 

urutan yang teratur, mulanya belajar menyimak, kemudian berbicara, 

membaca dan menulis. 

Keterampilan menulis cerita pendek merupakan salah satu kompetensi 

dasar yang terdapat dalam kurikulum 2006 (KTSP) untuk jenjang SMA/ MA 

kelas X. Indikator pencapaian dari kompetensi dasar menulis cerita pendek ini 

adalah siswa mampu menentukan pengalaman paling berkesan yang 

berhubungan dengan kehidupan diri sendiri untuk menulis cerita pendek, 

menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan kronologi waktu dan 

peristiwa, dan mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam bentuk 
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cerpen (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan memperhatikan pilihan kata, 

tanda baca, dan ejaan. Pemilihan kompetensi dasar tersebut didasarkan pada 

perlunya penguasaan keterampilan menulis cerita pendek bagi siswa, yaitu 

untuk mencapai nilai norma artistik, seni yang ideal atau seni idaman. 

Dengan bekal keterampilan menulis cerita pendek siswa dapat 

mengekspresikan atau mengungkapkan kembali berbagai pengalaman atau 

berbagai hal yang menggejala dalam diri penulis untuk dikomunikasikan 

kepada orang lain melalui tulisan kreatif sebagai sesuatu yang bermakna. 

Dengan demikian, keterampilan menulis dirasa perlu untuk dikuasai 

khususnya bagi siswa kelas X.2 di MA PSA Nurul Amal Bandungan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan siswa dan 

guru di sekolah MA PSA Nurul Amal tersebut, diperoleh fakta bahwa 

keterampilan siswa dalam menulis cerita pendek di sekolah tersebut nilai rata-

rata masih belum mencapai KKM, yaitu 75. Dengan demikian, belum bisa 

dikatakan optimal. Hal ini terbukti bahwa masih sedikit siswa yang dapat 

menyampaikan ide atau gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Dari 24 siswa 

kelas X.2 MA PSA Nurul Amal, yang terampil menulis lebih kurang 5 siswa 

atau hanya mencapai 20,83%. Hal itu dikarenakan siswa masih banyak yang 

mengalami kesulitan dalam menulis cerita pendek.  

Kesulitan-kesulitan tersebut di antaranya adalah (1) siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menentukan topik yang akan mereka 

kembangkan menjadi cerita pendek, (2) siswa merasa tidak memiliki 

keterampilan, kemampuan atau bakat dalam menulis cerita pendek, sehingga 
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mereka merasa kesulitan dalam menuangkan ide, gagasan, dan pikiran ke 

dalam bentuk cerita pendek, (3) siswa kesulitan untuk memulai menulis 

cerita, tidak bisa menentukan akhir cerita (ending), serta kesulitan dalam 

mengembangkan gagasan. Selain faktor tersebut, penyebab siswa kurang 

mencapai nilai maksimal antara lain intensitas latihan menulis cerita pendek 

yang masih kurang. Siswa hanya menulis cerita pendek apabila ada pelajaran 

bahasa Indonesia dan jika mendapat tugas dari guru. Oleh karena itu, peneliti 

merasa perlu adanya suatu tindakan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis cerita pendek pada siswa kelas X.2 di MA PSA Nurul Amal 

Bandungan. 

Selain itu, peranan seorang guru juga memiliki andil yang sangat 

besar untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis cerita pendek. 

Kurangnya keterampilan menulis cerita pendek di sekolah tersebut 

disebabkan oleh pembelajaran yang dilaksanakan masih memiliki 

kekurangan, baik penggunaan teknik pembelajaran yang kurang bervariatif 

maupun penggunaan media pembelajaran yang belum optimal. (Hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia di MA PSA Nurul 

Amal dan observasi peneliti tanggal 5 April 2016 di dalam kelas) ditemukan 

bahwa pembelajaran masih lebih banyak berorientasi kepada guru daripada 

siswa. Selain itu, guru juga menyadari bahwa adanya hal ini dikarenakan 

faktor sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran khususnya 

keterampilan menulis cerita pendek ini masih jauh dari kata maksimal, atau 

dengan kata lain adanya keterbatasan sarana dan prasarana dalam 
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pembelajaran. Sehingga guru mengambil kebijakan pembelajaran yang 

dilakukan lebih condong berorientasi kepada guru. Jadi, antara materi 

pengetahuan dan keterampilan belum seimbang, sehingga kesempatan bagi 

siswa untuk mengekspresikan gagasannya ke dalam bentuk tulisan memang  

menjadi terhambat. Hal itulah yang menjadi penyebab kebosanan terhadap 

siswa. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini menggugah peneliti untuk 

melaksanakan suatu tindakan. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, untuk meningkatkan 

keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas X.2 MA PSA Nurul 

Amal, guru perlu menerapkan suatu model atau metode pembelajaran yang 

dapat memberikan semangat baru bagi siswa agar dapat lebih kreatif lagi 

dalam belajar, yaitu dengan model pembelajaran discovery learning. 

Penggunaan model pembelajaran tersebut akan menuntun siswa dalam 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek dan membantu siswa 

mencapai nilai KKM yaitu 75. Dengan adanya model pembelajaran discovery 

learning, akan merangsang pemikiran siswa, karena model tersebut 

menekankan pada penemuan siswa itu sendiri dan tidak berorientasi kepada 

guru lagi. Dalam model pembelajaran ini lebih berorientasi kepada siswa 

aktif, sehingga siswa tidak hanya diam menyimak penjelasan dari guru saja, 

namun siswa juga dapat mengekspresikan penemuan-penemuan mereka ke 

dalam bentuk tulisan, salah satunya cerita pendek. Dengan demikian 

peningkatan keterampilan menulis cerita pendek yang diinginkan pada siswa 

dapat meningkat.  



5 

 

Menurut Bruner (dalam Winataputra 2013:3.18) menyatakan bahwa 

belajar bermakna hanya terjadi melalui belajar penemuan. Agar belajar 

menjadi bermakna dan memiliki struktur informasi yang kuat, siswa harus 

aktif mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci yang ditemukan sendiri, bukan 

hanya sekadar menerima penjelasan dari guru. Penggunaan model  discovery 

learning ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa khususnya 

pada siswa kelas X.2 MA PSA Nurul Amal yang masih pasif menjadi aktif 

dan kreatif. Dengan demikian, siswa tidak akan merasa bosan lagi 

mendengarkan ceramah dari guru dan akan meningkatkan antusias siswa 

dalam belajar, terlebih dalam meningkatkan keterampilan menulis cerita 

pendek.  

Selain penerapan model pembelajaran discovery learning, dalam 

proses meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas 

X.2 MA PSA Nurul Amal Bandungan perlu didukung juga oleh komponen-

komponen lain yang menunjang seperti pemanfaatan media pembelajaran. 

Menurut Kemp dan Dayton dalam Musfiqon (2008:33), media pembelajaran 

dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk 

perorangan, kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya, yaitu dalam hal 

(1) memotivasi minat atau tindakan, (2) menyajikan informasi, dan (3) 

memberi instruksi. Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran 

dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Sedangkan untuk 

tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka 

penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian 
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bersifat sangat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan laporan, atau 

pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama, 

atau teknik motivasi.  

Oleh karena itu, salah satu media yang tepat untuk meningkatkan 

keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas X.2 MA PSA Nurul 

Amal Bandungan dengan penggunaan media pembelajaran dokumentasi foto 

kegiatan santri. Dengan adanya media pembelajaran tersebut, dapat 

memberikan inspirasi bagi siswa dalam berpendapat, berkreasi, berekspresi, 

berimajinasi dan berapresisasi dalam menulis cerita pendek. Siswa dapat 

memvisualisasikan foto kegiatan santri tersebut ke dalam bentuk tulisan cerita 

pendek.  

Dengan demikian, penerapan model pembelajaran discovery learning 

dan media pembelajaran dokumentasi foto kegiatan santri dapat 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas X.2 MA 

PSA Nurul Amal Bandungan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul 

penelitian “Peningkatan Keterampilan Menulis Cerita pendek dengan Model 

Discovery learning Melalui Media Dokumentasi Foto Kegiatan Santri Pada 

Siswa Kelas X.2 MA PSA Nurul Amal Bandungan.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Keterampilan menulis cerita pendek  pada siswa kelas X.2 MA PSA 

Nurul Amal Bandungan Kabupaten Semarang masih belum optimal. Hal 

tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya 
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pembelajaran menulis cerita pendek, yaitu faktor siswa dan faktor guru. 

Kedua faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Faktor Siswa 

Faktor dari siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar dalam 

pembelajaran menulis cerita pendek, antara lain siswa masih mengalami 

kesulitan dalam menuangkan ide, gagasan, pikiran, dan bahkan menyusun 

kalimat cerita pendek. Siswa kurang terampil dalam pemilihan kosakata 

dan masih kesulitan dalam menentukan tema yang akan mereka 

kembangkan menjadi cerita pendek, karena siswa merasa tidak memiliki 

kemampuan atau berbakat dalam menulis cerita pendek. Siswa sulit untuk 

memulai tulisan, ide macet di tengah jalan, sulit membangun konflik, tidak 

bisa mengakhiri tulisan, serta kesulitan dalam mengembangkan gagasan. 

Selain faktor tersebut, penyebab siswa kurang mencapai nilai maksimal 

antara lain intensitas latihan menulis cerita pendek yang masih kurang. 

Siswa hanya menulis cerita pendek apabila ada pelajaran bahasa Indonesia 

dan jika mendapat tugas dari guru. 

2. Faktor Guru 

Faktor yang paling utama adalah terjadinya kebingungan dalam 

memilih dan menerapkan model atau metode serta media pembelajaran 

yang tepat untuk kompetensi menulis  cerita pendek. Kurangnya 

keterampilan menulis cerita pendek di sekolah tersebut juga disebabkan 

oleh bimbingan dan penjelasan guru dalam pembelajaran yang monoton 

yaitu hanya sebatas ceramah tentang teori-teori yang terdapat cerita 
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pendek, seperti unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, struktur teks, dll. Jadi, 

antara materi pengetahuan dan keterampilan tidak seimbang, sehingga 

berimbas pada kesempatan siswa untuk mengekspresikan gagasannya ke 

dalam bentuk tulisan menjadi terhambat karena porsi aspek keterampilan 

yang minim. Hal itulah yang menjadi penyebab kebosanan terhadap siswa. 

Selain itu, kurangnya media pembelajaran yang inovatif juga berdampak 

pada siswa yang hanya memperoleh pengetahuan tentang menulis cerita 

pendek dari penjelasan guru dan membuat ala kadarnya saja. Sehingga 

kondisi tersebut yang mau tidak mau mendesak guru untuk menggunakan 

model pembelajaran yang baru dan juga media dalam pembelajaran.  

1.3  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul 

sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini 

bertujuan agar pembahasan tidak meluas dan tetap terfokus pada kajian 

yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah pada model pembelajaran dan 

media yang digunakan oleh guru, yaitu model discovery learning dan media 

dokumentasi foto kegiatan santri Yayasan Pesantren Nurul Amal yang akan 

digunakan dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek 

pada siswa kelas X.2 MA PSA Nurul Amal Bandungan. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, masalah utama dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimanakah meningkatkan keterampilan menulis 
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cerita pendek dengan model discovery learning melalui media 

dokumentasi foto kegiatan santri pada siswa kelas X.2 MA PSA Nurul 

Amal Bandungan? 

Masalah tersebut dirinci menjadi tiga submasalah, yaitu sebagai 

berikut: 

1.4.1 Bagaimanakah proses pembelajaran dalam meningkatkan 

keterampilan menulis cerita pendek dengan model discovery learning 

melalui media dokumentasi foto kegiatan santri pada siswa kelas X.2 

MA PSA Nurul Amal Bandungan? 

1.4.2 Bagaimanakah hasil peningkatan keterampilan menulis cerita pendek 

dengan model discovery learning melalui media dokumentasi foto 

kegiatan santri pada siswa kelas X.2 MA PSA Nurul Amal? 

1.4.3 Bagaimanakah perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis cerita pendek dengan model discovery learning 

melalui media dokumentasi foto kegiatan santri pada siswa kelas X.2 

MA PSA Nurul Amal? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah: 

1.5.1 Proses pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan menulis cerita 

pendek dengan model discovery learning melalui media dokumentasi 

foto kegiatan santri pada siswa kelas X.2 MA PSA Nurul Amal 

Bandungan  dapat meningkat. 
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1.5.2 Hasil pembelajaran meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek 

dengan model discovery learning melalui media dokumentasi foto 

kegiatan santri pada siswa kelas X.2 MA PSA Nurul Amal Bandungan  

dapat meningkat. 

1.5.3 Perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran meningkatkan 

keterampilan menulis cerita pendek dengan model discovery learning 

melalui media dokumentasi foto kegiatan santri pada siswa kelas X.2 

MA PSA Nurul Amal Bandungan  dapat meningkat. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dirancang guna meningkatkan keterampilan siswa kelas 

X.2 MA PSA Nurul Amal Bandungan dalam menulis cerita pendek. Manfaat 

penelitian ini dapat berupa manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis hasil penelitian ini adalah untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan penambah khasanah dalam menulis cerita 

pendek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan penelitian pendidikan di Indonesia, khususnya pada 

bidang penelitian tindakan kelas (PTK) menulis cerita pendek. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

khususnya bagi siswa, guru, dan penelitian yang lain. Bagi siswa 

dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis cerita pendek. Selain itu, penelitian ini dirancang untuk 
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meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek dengan model 

discovery learning melalui media dokumentasi foto kegiatan santri 

pada siswa SMA/ MA pada umumnya, dan siswa MA PSA Nurul 

Amal pada khususnya. Bagi guru penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk memberikan inspirasi penggunaan model dan media 

pembelajaran yang lebih inovatif, yang dapat mempermudah guru 

dalam menyampaikan pelajaran. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan pembanding terutama dalam hal meningkatkan 

keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas X SMA/ MA. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai keterampilan berbahasa khususnya keterampilan 

menulis cerita pendek sudah cukup banyak dilakukan. Dari berbagai 

penelitian yang pernah dilakukan, ada beberapa penelitian yang memiliki 

relevansi dengan penelitian menulis cerita pendek. Namun, dalam penelitian 

ini bukan sekadar peningkatan keterampilan menulis cerita pendek saja, 

melainkan terdapat inovasi baru yaitu dalam penggunaan model pembelajaran 

dan media pembelajaran. Adapun model yang digunakan adalah model 

discovery learning dan media pembelajarannya yaitu dokumentasi foto 

kegiatan santri. Dengan model dan media pembelajaran itulah yang menjadi 

inovasi baru peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-

penelitian tersebut di antaranya dilakukan oleh Savvidou (2004), Balim 

(2009), Sandhaus (2011), Fitriani (2012), Anisah (2015), dan Pamungkas 

(2015).  

Savvidou (2004) dalam penelitian berjudul Short Stories in Teaching 

Foreign Language Skills menunjukkan bahwa menulis cerpen dapat 

mendorong siswa untuk berbuat kreatif dalam berimajinasi. Savvidou 

berpendapat bahwa siswa dapat menulis cerita pendek yang diceritakan dari 

satu sudut pandang. Setelah itu, mereka dapat menceritakan cerita dari 

karakter yang berbeda pandangan atau menulis ulang dari pandangan mereka 

sendiri. Kegiatan ini tidak hanya mengintegrasikan menulis dengan 
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keterampilan produktif, tetapi juga memungkinkan siswa untuk menyadari 

betapa pentingnya pengalaman mereka sendiri, budaya dan nilai-nilai 

mempengaruhi pandangan mereka.   

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Savvidou dengan penelitian 

ini terletak pada masalah yang dikaji, yaitu menulis cerita pendek. 

Berdasarkan penelitian Savvidou, peneliti mempunyai keinginan untuk 

menciptakan inovasi baru dalam menulis cerita pendek, yaitu dalam 

penggunaan model pembelajaran dan media pembelajaran. Dengan 

menggunakan model discovery learning melalui media dokumentasi foto 

kegiatan santri, inilah inovasi baru peneliti untuk meningkatkan keterampilan 

menulis cerita pendek.  

Balim (2009) yang berjudul “The Effects of Discovery learning on 

Students’ Success and Inquiry Learning Skills”. Relevansinya dengan 

penelitian ini terletak pada model pembelajaran yang digunakan. Dalam 

penelitiannya, Balim bereksperimen dalam penggunaan metode pembelajaran 

discovery learning dan inquiry. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa model discovery learning lebih efektif daripada model inquiry.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki pemikiran baru dalam 

menerapkan model pembelajaran discovery learning, yaitu dalam 

pembelajaran menulis cerita pendek. Mengacu pada penelitian yang 

dilakukan Balim, model discovery learning memiliki dampak yang positif 

dalam pembelajaran mengenai rata-rata prestasi akademik, nilai retensi 

belajar, dan persepsi permintaan belajar keterampilan, baik pada tingkat 
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kognitif dan afektif. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif menerapkan model 

discovery learning untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek 

di MA PSA Nurul Amal.  

Hasil penelitian yang dilakukan Balim menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan dalam mendukung dari kelompok eksperimen 

dibanding kelompok kontrol mengenai rata-rata prestasi akademik, nilai 

retensi belajar, dan persepsi permintaan belajar skor keterampilan, baik pada 

tingkat kognitif dan afektif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam mendukung kelompok 

eksperimen selama kelompok kontrol dalam hal nilai prestasi akademik, 

persepsi permintaan skor belajar, dan retensi skor pembelajaran di kedua 

kognitif dan tingkat afektif.  

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa siswa kelompok 

eksperimen, yang mencetak tinggi dalam tes pascaprestasi, memiliki persepsi 

tinggi dalam penyelidikan belajar keterampilan. Menggunakan pembelajaran 

discovery learning, yang merupakan salah satu dari berbagai metode 

pengajaran di mana siswa aktif dan dipandu oleh guru, dianggap untuk 

meningkatkan keberhasilan siswa. 

Sandhaus (2011) “Semantic analysis and retrieval in personal and 

social photo collections”. Dalam penelitian ini, Sandhaus berpendapat bahwa 

pemahaman semantik gambar telah menjadi topik penting dalam komunitas 

riset untuk waktu yang lama karena merupakan prasyarat penting untuk 

membangun sistem pengambilan bermakna yang dapat diakses oleh pengguna 
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dan algoritma penalaran otomatis. Baru-baru ini, terutama dengan tren yang 

berkembang untuk berbagi foto online, aspek sosial pengambilan gambar 

menjadi lebih umum dan citra pengambilan lebih memfokuskan pada foto dan 

karakteristik, terutama pada informasi di luar gambar itu sendiri. Para peneliti 

mulai mengeksplorasi bagaimana dan mengapa foto ditembak, dibagi, 

digunakan dan mencoba untuk menggabungkan pengetahuan tambahan ini 

untuk membantu analisis citra dan pengambilan.  

Keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sandhaus terletak pada gambar atau foto. Dalam penelitian Sandhaus 

menyatakan bahwa gambar atau foto menjadi topik penting dalam penelitian, 

oleh karena itu, peneliti menggunakan gambar atau foto sebagai media 

pendidikan yang dinilai akan berhasil dengan efektif, karena dapat dimengerti 

dan dinikmati di mana-mana, serta gambar dapat mengatasi batasan ruang dan 

waktu. Pesan yang tersirat dalam gambar tersebut dapat dinyatakan kembali 

dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Inovasi ini peneliti munculkan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek di kalangan siswa SMA/ 

MA khususnya di MA PSA Nurul Amal. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Fitriani (2012) yang 

berjudul “Peningkatan Kemampuan Menulis Cerpen Berdasarkan 

Pengalaman Pribadi Siswa Kelas X2 MA Al-Ma’ruf Mranggen Demak 

dengan Teknik Koreksi Langsung”. Penelitian ini menghasilkan peningkatan 

keterampilan menulis cerita pendek. Nilai rata-rata tes kemampuan menulis 

cerpen pada pratindakan sebesar 61,22%, pada siklus I menjadi 71,33%, dan 
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pada siklus II menjadi 78%. Perubahan tingkah laku negatif ke tingkah laku 

positif siswa menurun dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar -42,51%. Dalam 

penelitian ini siswa sudah memenuhi nilai yang ditergetkan yaitu 76 dalam 

pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pegalaman pribadi dengan teknik 

koreksi langsung. Perubahan tingkah laku siswa juga sudah mengalami 

perubahan dengan baik. 

Penelitian ini memiliki inovasi baru dari penelitian yang dilakukan 

oleh Fitriani, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery lerarning 

dan media dokumentasi foto kegiatan santri, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh fitriani tidak menggunakan model pembelajaran dan media 

pembelajaran. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan penelitian ini 

terletak pada jenis penelitiannya dan keterampilan yang ditingkatkan, yaitu 

penelitian tindakan kelas dan peningkatan keterampilan menulis cerita 

pendek. Instrumen yang digunakan juga berupa tes dan nontes. Analisis data 

dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anisah (2015) yang 

berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Cerita Pendek Berdasarkan 

Pengalaman Pribadi dengan Teknik Latihan Terbimbing Berbantuan Media 

Foto Pribadi Siswa Kelas X-4 SMA Negeri 1 Cepiring Kabupaten Kendal”. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anisah bahwa 

keterampilan menulis cerita pendek pada peserta didik kelas X-4 SMA Negeri 

1 Cepiring mengalami peningkatan. Teknik pengambilan data menggunakan 
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teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa menulis cerita pendek, sedangkan 

nontes berupa observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Analisis 

data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Pada proses pembelajaran 

keterampilan menulis cerpen, guru juga melakukan perbaikan dari siklus ke 

siklus untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran.  

Hasil penelitian ini adalah proses pembelajaran menulis cerpen siswa 

kelas X-4 SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal menggunakan teknik latihan 

terbimbing berbantuan media foto pribadi tercipta situasi pembelajaran yang 

efektif, kondusif, dan intensif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

peningkatan nilai rata-rata dari siklus I sebesar 68,54 termasuk dalam kategori 

cukup baik dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 80,60 

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

diperoleh peningkatan sebesar 12,06. Perubahan perilaku siswa dari siklus I 

ke siklus II mengalami perubahan ke arah positif. Hal tersebut dapat diketahui 

dari hasil nontes pada siklus I dan siklus II.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa keterampilan 

menulis cerita pendek menggunakan menggunakan teknik latihan terbimbing 

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

Kabupaten Kendal telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas X-4 

SMA N 1 Cepiring Kabupaten Kendal dan mengubah perilaku siswa ke arah 

yang lebih positif.  
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Penelitian tindakan kelas dan masalah yang dikaji yakni sama-sama 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek dan media foto. Itulah 

yang menjadi relevansi dari kedua penelitian yang dilakukan oleh Anisah dan 

penelitian yang peneliti teliti.  

Namun, penggunaan metode/model dan media dalam kedua penelitian 

ini berbeda. Inilah inovasi baru yang peneliti tambahkan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian Anisah, model yang digunakan adalah teknik latihan 

terbimbing sedangkan dalam penelitian ini menggunakan model discovery 

learning. Anisah menggunakan media foto pribadi, sebagai dasar penulisan 

cerita pendek sedangkan dalam penelitian ini menggunakan media 

dokumentasi foto kegiatan santri, dimaksudkan untuk lebih mempermudah 

siswa dalam menulis cerita pendek. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2015) 

yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menyusun Cerita pendek Secara 

Tertulis Menggunakan Model Discovery learning dan Media Dongeng pada 

Peserta Didik Kelas VII Aisyah SMPIT Bina Amal Gunungpati Semarang”. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII Aisyah 

SMPIT Bina Amal Gunungpati. Pamungkas memperoleh data dari teknik tes 

dan nontes. Teknik tes berupa tes keterampilan menyusun cerita pendek. 

Teknik nontes diperoleh dari observasi, wawancara, jurnal peserta didik dan 

guru, dan dokumentasi foto. Analisis data dilakukan dengan analisis 

kuantitatif dan kualitatif.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan menyusun 

cerita pendek dapat ditingkatkan dengan menggunakan model discovery 

learning dan media dongeng. Perolehan hasil ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran menyusun cerita pendek menggunakan model discovery 

learning dan media dongeng dikatakan berhasil. Selain itu, Perilaku peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran menyusun cerita pendek menggunakan 

model discovery learning dan media dongeng mengalami perubahan kearah 

yang lebih positif.  

Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pamungkas adalah penggunaan model discovery learning dalam 

pembelajaran menulis cerita pendek. Namun, dalam penelitian ini peneliti 

memunculkan inovasi yang berbeda dengan Pamungkas, yaitu terletak pada 

media pembelajaran yang digunakan yakni media dokumentasi foto kegiatan 

santri. Itulah yang menjadi inovasi baru peneliti terhadap penelitian yang 

dilakukan oleh Pamungkas.  

Selain media, yang menjadi inovasi baru dalam penelitian ini adalah  

terletak pada keterampilan yang ditingkatkan. Pamungkas menggunakan 

model discovery learning untuk meningkatkan keterampilan menyusun cerita 

pendek sedangkan dalam penelitian ini, model discovery learning digunakan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek.  

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis penting dalam sebuah penelitian. Landasan teoretis 

merupakan landasan bagi sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian, peneliti 
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akan menguraikan teori-teori dari para ahli di dalam sebuah buku, jurnal, dan 

lain-lain yang mendukung penelitian. Bahan kajian yang menjadi landasan 

teoretis penelitian ini meliputi hakikat menulis, hakikat menulis cerita 

pendek, hakikat serita pendek, hakikat model discovery learning, hakikat 

media media pembelajaran, dan pembelajaran menulis cerita pendek 

menggunakan model discovery learning melalui media dokumentasi foto 

kegiatan santri. 

2.2.1 Hakikat Menulis Kreatif 

Berikut ini akan peneliti paparkan hakikat menulis yang meliputi 

pengertian menulis kreatif dan tujuan menulis kreatif. 

2.2.1.1 Pengertian Menulis Kreatif  

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

kreatifitas, (2) bekal kemampuan bahasa, dan (3) bekal kemampuan 

bersastra. Kreatifitas sangat penting untuk memacu munculnya ide-ide 

baru, menangkap dan mematangkan ide, mendayagunakan bekal sastra 

untuk menghasilkan karya sastra.  

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

berpendapat bahwa menulis karya sastra (menulis kreatif) bagi 

pengarang adalah menafsirkan kehidupan. Melalui karyanya pengarang 

ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada si pembaca dalam sejumlah 

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

kreatif (cerita pendek) harus banyak berimajinasi karena cerita pendek 

memang karya fiksi yang berbentuk prosa. 
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Suharianto (2005:2), mengemukakan dua hal yang sangat penting 

dan dominan dalam setiap kerja kepengarangan. Kedua hal tersebut 

adalah daya imajinasi dan daya kreasi. Daya imajinasi adalah daya 

membayangkan atau mengkhayalkan segala sesuatu yang pernah 

menyentuh perasaan atau singgah dalam pikirannya. Sedangkan daya 

kreasi adalah daya menciptakan sesuatu yang baru. Menulis kreatif 

cerita pendek merupakan suatu kegiatan kreatif yang memerlukan daya 

pikir yang imajinatif serta penulisannnya dipengaruhi oleh hasil rekaan 

atau imajinasi pengarang. Menulis cerita pendek merupakan salah satu 

kemampuan menulis kreatif yang mengharuskan penulis untuk berpikir 

kreatif dan mengembangkan imajinasinya setinggi dan seluas-luasnya. 

Di dalam menulis cerita pendek, penulis dituntut untuk mengkreasikan 

karangannya dengan tetap memperhatikan struktur cerita pendek, 

kemenarikan, dan keunikan dari sebuah cerita pendek. Selain itu, 

penulis cerita pendek juga harus tanggap terhadap lingkungan dan 

perubahan waktu. 

Berdasarkan hakikat menulis kreatif cerita pendek menurut 

pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis kreatif cerita 

pendek merupakan kegiatan kreatif yang memerlukan daya pikir yang 

imajinatif dan dituntut untuk mengkreasikan karangannya dengan tetap 

memperhatikan struktur cerita pendek, kemenarikan, dan keunikan dari 

sebuah cerita pendek. 
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2.2.1.2 Tujuan Menulis Kreatif  

Menurut Hartig (dalam Tarigan 1994:24-25) tujuan menulis 

adalah (1) assignment purpose (tujuan penugasan). Tujuan penugasan 

ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis 

sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauannya sendiri (misalnya 

para siswa yang ditugaskan mencatat atau merangkum materi, notulen 

rapat, dan sekertaris yang ditugaskan untuk membuat laporan), (2) 

altruistik purpose (tujuan altruistik). Penulis bertujuan untuk 

menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, 

ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan 

penalarannya, ingin membuat hidup hidup para pembaca lebih 

menyenangkan dengan karyanya, (3) persuasive purpose (tujuan 

persuasif). Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan 

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

informasional, tujuan penerangan). Tulisan yang bertujuan memberi 

informasi atau keterangan/penerangan kepada para pembaca, (5) self-

expressive purpose (tujuan pernyataan diri). Tulisan yang bertujuan 

memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada 

pembaca, (6) Creative purpose (tujuan kreatif). Tujuan ini erat 

hubungannya dengan tujuan pernyataan diri. Tetapi “keinginan kreatif” 

di sini melebihi pernyataan diri, dan melibatkan dirinya dengan 

keinginan mencapai norma artistik, atau seni yang ideal, seni idaman. 

Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian, 
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(7) problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah). Dalam 

tulisan seperti ini sang penulis ingin memecahkan masalah yang 

dihadapi. Sang penulis ingin menjelaskan, menjernihkan serta 

menjelajahi serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-

gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh para 

pembaca. 

Berdasarkan tujuan menulis yang disampaikan oleh Hartig, 

tujuan menulis yang relevansi dengan menulis kreatif cerita pendek 

adalah poin keenam, yaitu Creative purpose (tujuan kreatif). Maksud 

dari tujuan ini adalah dengan menulis penulis dapat mencapai norma 

artistik, atau seni yang ideal, seni idaman. Dengan menulis, penulis 

dapat mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian,  

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

melalui pengembangan menulis kreatif, yaitu bersifat apresiatif dan 

bersifat ekspresif. Apresiatif yang dimaksud yaitu melalui kegiatan 

menulis kreatif orang dapat mengenal, menyenangi, menikmati, dan 

mungkin menciptakan kembali secara kritis berbagai hal yang dijumpai 

dalam teks-teks kreatif karya orang lain dengan caranya sendiri. 

Ekspresif di sini berarti mengekspresikan atau mengungkapkan 

berbagai pengalaman atau berbagai hal yang menggejala dalam diri kita 

untuk dikomunikasikan kepada orang lain melalui tulisan kreatif 

sebagai sesuatu yang bermakna.  
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Berdasarkan uraian di atas tentang tujuan menulis kreatif cerpen 

dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis kreatif cerpen pada penelitian 

ini yaitu melalui kegiatan penulisan kreatif cerpen ini adalah untuk 

membentuk siswa agar dapat berpikir kritis, berbuat kreatif untuk 

dirinya dan orang lain, serta merasakan tentang dirinya dan tentang 

orang lain. Melalui tulisan, penulis mampu mengungkapkan serta 

menggambarkan semua ide, gagasan, pikiran, bahkan pengalaman 

pribadinya dengan harapan pembaca dapat merasakan serta memahami 

isi tulisannya tersebut. 

2.2.2 Hakikat Cerita pendek 

Berikut ini akan peneliti paparkan mengenai hakikat cerita pendek 

meliputi, pengertian cerita pendek dan unsur-unsur cerita pendek. 

2.2.2.1 Pengertian Cerita Pendek 

Apa sebetulnya pengertian cerpen atau cerita pendek tersebut? 

Ternyata banyak ahli yang membuat pengertian tentang cerpen ini. Berikut 

ada beberapa pendapat mengenai pengertian cerpen. 

Menurut Hadimadja (1979:9-15) cerpen adalah jenis fiksi yang 

pendek. Dijelaskannya bahwa istilah fiksi berasal dari bahasa Inggris 

fiction. Menurut Pak Zaidan Hendy cerpen adalah karya sastra berbentuk 

prosa yang isinya merupakan kisah pendek yang mengandung kesan 

tunggal.  

Pak Jakob Sumardjo mendeskripsikan cerpen sebagai cerita atau 

rekaan yang fiktif. Artinya bukan berupa analisis argumentasi dan 
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peristiwanya tidak benar-benar telah terjadi serta relatif pendek. 

Kependekan sebuah cerpen bukan karena bentuknya yang jauh lebih 

pendek dari novel, melainkan karena aspek masalahnya.  

Sedangkan menurut Edgar Allan Poe (dalam Nurgiyantoro 

2002:10) cerita pendek adalah cerita yang memiliki ukuran cukup pendek 

sehingga selesai dibaca dalam sekali duduk. Ia mampu membangkitkan 

aspek penasaran pada pembaca dan penggunaan kata dan kalimat harus 

ekonomis.  

Pendapat lain menurut Kosasih (2012:34), cerita pendek (cerpen) 

merupakan cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran 

panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya 

cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar sepuluh menit 

atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500-5.000 kata. Oleh karena itu, 

cerita pendek sering didefinisikan sebagai cerita yang dapat dibaca dalam 

sekali duduk.  

Jenis karya sastra cerita pendek ini sekarang lebih dikenal umum 

dengan singkatan cerpen. Predikat “pendek” pada cerita pendek bukan 

ditentukan oleh banyaknya halaman untuk mewujudkan cerita tersebut 

atau sedikitnya tokoh yang terdapat dalam cerita itu, melainkan lebih 

disebabkan oleh ruang lingkup permasalahan yang ingin disampaikan oleh 

bentuk karya sastra tersebut. Jadi, sebuah cerita pendek, jika ruang lingkup 

permasalahan yang diungkapkannya tidak memenuhi persyaratan yang 

dituntut oleh cerita pendek. Dengan bentuknya yang pendek pengarang 
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akan membatasi pengungkapan kehidupan tokoh. Cerita pendek 

menyuguhkan sebagian kecil dari kehidupan tokoh yang paling menarik 

perhatian pengarang. Cerita pendek hanya memusatkan perhatian pada 

tokoh utama dan permasalahannya yang paling menonjol yang menjadi 

pokok cerita (Suharianto 2005:28). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

cerpen adalah suatu cerita yang bersifat fiksi, rekaan, atau khayalan yang 

lebih mengedepankan dan menekankan imajinasi atau angan dalam 

menciptakan gagasan-gagasan, perasaan, kenangan, atau pengalaman.    

2.2.2.2 Unsur-Unsur Cerita Pendek  

Sebuah cerita pendek atau novel mempunyai unsur-unsur yang saling 

mengikat, membentuk kebersamaan dalam penyajiannya. Unsur-unsur 

tersebut dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 

Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri, di 

antaranya adalah tema, alur/plot, tokoh dan penokohan, latar/setting, gaya 

bahasa, sudut pandang, dan amanant. Unsur ekstrinsik adalah unusr-unsur 

yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung unsur tersebut 

mempengaruhi karya sastra.  

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

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

padahan, suasana, pusat pengisahan atau point of view, dan gaya bahasa. 

Berbeda dengan pendapat. Baribin (1985:52) berpendapat bahwa unsur 

pembangun fiksi itu terdiri atas : (1) perwatakan, (2) tema dan amanat, (3) 
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alur atau plot, (4) latar dan gaya bahasa, dan (5) pusat pengisahan. 

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

pendek adadua unsur yaitu unsur intrinsik atau unsur-unsur yang 

membangun karya sastra itu sendiri antara lain : (1) plot, (2) tema, (3) 

penokohan, (4) latar, dan (5) kepaduan. Di pihak lain, unsur ekstrinsik atau 

unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung 

mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra antara lain 

adalah keadaan subjektifitas individu pengarang yang memiliki sikap, 

keyakinan, dan pandangan hidup yang kesemuanya akan mempengaruhi 

karya yang ditulisnya. Meskipun dari pendapat ahli berbeda, tetapi dari 

segi isinya masih banyak hal yang sama. Perbedaannya hanyalah terletak 

pada segi kuantitas dan jumlah.  

Berdasarkan pendapat ahli sastra yang telah dipaparkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa unsur-unsur intrinsik pembangun karya sastra cerita 

pendek secara umum meliputi: (1) tema, (2) alur atau plot, (3) latar atau 

setting, (4) tokoh dan penokohan, (5) sudut pandang, (6) gaya bahasa, dan 

(7) amanat.  

2.2.2.2.1 Alur  

Seorang pengarang di dalam menyajikan karyanya tentu mempunyai 

tujuan agar hasil karya ciptaannya dapat diterima oleh pembaca dengan 

mudah. Hal ini akan tercapai apabila dalam cerita tersebut disusun 

menggunakan alur. Melalui alur, pengarang mengajak pembaca untuk 

mengikuti rangkaian peristiwa yang berlangsung dalam cerita tersebut. 
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Menurut Suharianto (2005:18) mengatakan bahwa alur atau plot adalah 

cara pengarang menjalin kejadian-kejadian secara beruntun dengan 

memperhatikan hukum sebab akibat sehingga merupakan kesatuan yang 

padu, bulat, dan utuh. Pendapat lain juga di ungkapkan oleh Sayuti 

(2000:31) menyatakan bahwa alur atau plot hendaknya diartikan tidak 

hanya sebagai peristiwa-peristiwa yang diceritakan dengan panjang lebar 

dalam suatu rangkaian tertentu, tetapi juga merupakan penysunan yang 

dilakukan oleh penulisnya mengenai peristiwa-peristiwa tersebut 

berdasarkan hubungan kualitasnya. 

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

cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Sedangkan Stanton 

(dalam Nurgiyantoro 2009:113) mengemukakan bahwa alur atau plot 

adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadiannya itu 

hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan 

atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Masih dalam sumber 

yang sama Kenny mengemukakan plot sebagai peristiwaperistiwa yang 

ditampilkan dalam cerita yang bersifat sederhana, karena pengarang 

menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab akibat. 

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

disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Secara garis besar alur dibagi 

dalam tiga bagian yaitu awal, tengah, dan akhir. Bagian awal berisi 

eksposisi yang mengandung instabilitas yang dan konflik. Bagian tengah 

mengandung klimaks yang merupakan puncak konflik. Bagian akhir 
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mengandung denoument (penyelesaian atau pemecahan masalah). Berbeda 

dengan Sayuti, Suharianto (2005:18), mengungkapkan bahwa alur suatu 

cerita biasanya terdiri atas lima bagian, yaitu:  

1) Pemaparan atau pendahuluan  

Pemaparan atau pendahuluan adalah bagian cerita tempat pengarang 

mulai melukiskan suatu keadaan yang merupakan awal cerita.  

2) Penggawatan  

Penggawatan adalah bagian yang melukiskan tokoh-tokoh yang terlibat 

dalam cerita mulai nergerak. Mulai bagian ini secara bertahap terasakan 

adanya konflik dalam cerita tersebut. Konflik itu dapat terjadi antar 

tokoh, antara tokoh dengan masyarakat sekitarnya atau antara tokoh 

dengan hati nuraninya sendiri.  

3) Penanjakan  

Penanjakan adalah bagian cerita yang melukiskan konflik-konflik yang 

mulai memuncak.  

4) Puncak atau klimaks  

Puncak atau klimaks adalah bagian yang melukiskan peristiwa mencapai 

puncaknya. Bagian ini dapat berupa bertemunya dua tokoh yang 

sebelumnya saling mencari, atau dapat pula berupa terjadinya 

perkelahian antara dua tokoh yang sebelumnya digambarkan saling 

mengancam.  

5) Peleraian  
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Peleraian adalah bagian dari semua peristiwa yang telah terjadi dalam 

cerita atau bagian-bagian sebelumnya.  

Penyusunan bagian-bagian alur tersebut dapat dibedakan menjadi 

dua cara, yaitu alur lurus (maju) dan alur sorot balik (mundur). Suatu 

cerita disebut beralur lurus (maju) apabila cerita tersebut disusun mulai 

kejadian awal diteruskan dengan kejadian-kejadian berikutnya dan 

berakhir pada pemecahaan permasalahan. Apabila suatu cerita disusun 

sebaliknya, yakni dari bagian dan bergerak dari muka menuju titik awal 

cerita demikian disebut alur sorot balik (mundur). Selain itu, ada pula 

cerita yang menggunakan kedua alur tersebut secara bergantian, 

maksudnya sebagian ceritanya menggunakan alur lurus (maju) dan 

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

satu cerita menggunakan alur dua alur, tetapi keduanya dijalin dalam 

kesatuan yang padu sehingga tidak menimbulkan kesan adanya dua buah 

cerita atau peristiwa yang terpisah baik waktu maupun tempat 

kejadiaanya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alur adalaha 

jalinan peristiwa secara beruntun dalam sebuah prosa fiksi yang 

memperhatikan hubungan sebab akibat dan dibentuk oleh tahapan-

tahapan peristiwa, sehingga cerita itu merupakan keseluruhan yang padu, 

bulat, dan utuh. 

2.2.2.2.2 Tokoh dan Penokohan  

Menurut Wiyatmi (2009:30) tokoh adalah para pelaku yang terdapat 

dalam sebuah cerita fiksi. Pendapat lain mengenai tokoh juga disampaikan 
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oleh Aminudin (2009:79) bahwa tokoh adalah pelaku yang mengemban 

peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu 

cerita. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan tokoh adalah 

individu rekaan pengarang yang bersifat fiktif yang mengemban peristiwa 

dalam cerita. Sehubungan dengan hal itu, dalam menulis cerita pendek 

tokoh merupakan unsur yang penting karena tanpa adanya tokoh tidak akan 

terjalin sebuah cerita. Penokohan atau perwatakan adalah pelukisan 

mengenai tokoh cerita; baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat 

berupa pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat istiadanya, dan 

sebagainya (Suharianto 2005:20).  

Pendapat lain juga disampaikan oleh Jones dalam Nurgiyantoro 

(2009:165) menjelaskan penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas 

tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Seperti yang 

disebutkan Stanton. Pengguna istilah “karakter” (Character) sendiri dalam 

berbagai literature bahasa inggris menyarankan pada dua pengertian yang 

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

sikap, ketertarikan, keinginan, emosi dan prinsip moral yang dimiliki 

tokoh-tokoh tersebut. Sedangkan menurut Abrams dalam Nurgiyantoro 

(2009:165) tokoh cerita (character) adalah orang-orang yang ditampilkan 

dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan 

memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Dengan demikian, istilah “penokohan” lebih luas pengertiannya daripada 
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“tokoh” dan “perwatakan” sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa 

tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan 

pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran 

yang jelas kepada pembaca.  

Kosasih (2012:36) berpendapat bahwa penokohan adalah cara 

pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Istilah penokohan lebih 

luas pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan, sebab istilah itu 

sekaligus mencakup siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan 

bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga 

sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Di dalam 

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

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

perwujudannya adalahaspek bentuk.  

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

pengarang untuk melukiskan tokoh ceritanya yaitu dengan cara langsung 

dan cara tak langsung. Disebut dengan cara langsung apabila pengarang 

langsung menguraikan atau, menggambarkan keadaan tokoh‟ misalnya 

dikatakan bahwa tokoh ceritanya cantik, tampan atau jelek, wataknya keras, 

cerewet, kulitnya hitam, bibirnya tebal, rambutnya gondorng, dan 

sebagainya. Sebaliknya apabila pengarang secara tersamar, dalam 

memberitahukan wujud atau keadaan tokoh ceritanya, maka dikatakan 

pelikusan tokohnya sebagai tidak langsung.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan penokohan adalah 

pelukisan atau gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan 

dalam sebuah cerita yang dapat berupa keadaan lahiriyah atau batiniah. 

Jadi, penokohan dalam cerita pendek merupakan unsur pembangun yang 

kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menghidupkan tokoh dalam cerita. 

2.2.2.2.3 Latar 

Berhadapan dengan suatu karya fiksi pada hakikatnya kita 

menghadapi sebuah dunia, dunia dalam kemungkinan, dunia yang sudah 

dilengkapi dengan penghuni dan permasalahannya. Namun hal itu masih 

kurang lengkap sebab tokoh dengan berbagai pengalaman kehidupannya itu 

memerlukan ruang lingkup, tempat, dan waktu, sebagaimana halnya 

kehidupan manusia dan dunia nyata. Dengan kata lain, fiksi sebagai sebuah 

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

latar. 

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

terjadi cerita. Suatu cerita hakikatnya tidak lain ialah lukisan peristiwa atau 

kejadian yang menimpa atau dilakukan tokoh pada suatu waktu di suatu 

tempat, maka tidak mungkin ada cerita tanpa latar atau setting dalam cerita, 

biasanya bukan sekadar petunjuk kapan dan dimana cerita itu terjadi, 

melainkan juga sebagai tempat pengambilan nilai-nilai yang ingin 

diungkapkan pengarang melalui ceritannya tersebut. 

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

(setting) cerita adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. Pendapat lain 
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juga disampaikan oleh Nurgiyantoro (2009:216) latar atau setting disebut 

juga sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan 

waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan. Nurgiyantoro (2009:227-234) juga membedakan unsur latar ke 

dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. 

Ketiga unsur itu walau masing – masing menawarkan permasalahan 

yang berbeda dan dapat dibicarakan dan dapat dibicarakan secara sendiri, 

pada kenyatannya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan 

yang lainnya. Berikut ini dijelaskan secara rinci tiga unsur latar: 

1) Latar tempat : Menyarankan pada lokasi terjadinnya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

2) Latar waktu : Berhubungan dengan masalah „kapan‟ terjadinnya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah 

karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut biasanya 

dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada 

kaitannya atau dapat dikaitkan dengan peristiwa 

sejarah. 

3) Latar sosial  : Mengacu pada hal – hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan masyarakat di suatu tempat yang 

diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial bisa 

mencakup kebiasaan hidup, serta status sosial.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang 
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dijadikan latar belakang penceritaan oleh pengarang yang keberadaannya 

harus integral dengan unsur lainnya dalam membangun keutuhan makna 

cerita. Jadi, latar atau setting dalam cerita pendek salah satu unsur yang 

perlu diperhatikan karena latar akan mendukung kemenarikan sebuah 

cerita pendek. 

2.2.2.2.4 Tema  

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

dasar cerita, yakni pokok permasalahan yang mendominasi karya sastra, Ia 

terasa dan mewarnai karya sastra tersebut dari halaman pertama hingga 

terakhir. Hakikatnya tema adalah permasalahan yang merupakan titik tolak 

pengarang dalam menyusun cerita atau karya sastra tersebut, sekaligus 

merupakan permasalahanyang ingin dipecahkan pengarang dengan 

karyanya itu. Sehingga keberadaan tema menempati keseluruhan karya 

sastra. 

Baribin (1985:59) berpendapat bahwa tema merupakan gagasan 

sentral yang menjadi dasar tolok penyusunan karangan dan sekaligus 

menjadi sasaran dari karangan tersebut. Berbeda dengan pendapat Stanton 

dan Kenny (dalam Nurgiyantoro 2009:67), tema adalah makna yang 

terkandung dalam sebuah cerita. 

Sedangkan menurut Kosasih (2012:40), tema adalah gagasan yang 

menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala 

persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, 

kecemburuan, dan sebagainya. Sependapat dengan pernyataan tersebut, 
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Nurgiyantoro (2009:68) menjelaskan bahwa tema sebuah karya sastra 

disimpulkan dari keseluruhan cerita, tidak hanya berdasarkan bagian-

bagian tertentu cerita. Tema, walau sulit ditentukan secara pasti, bukanlah 

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

eksplisit. Tema sebagai makna pokok sebuah karya sastra fiksi tidak 

(secara sengaja) disembunyikan karena justru hal inilah yang ditawarkan 

kepada pembaca. Namun, tema merupakan makna keseluruhan yang 

didukung cerita, dengan sendirinya ia akan “tersembunyi” dibalik cerita 

yang mendukungnya.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tema adalah ide atau 

pokok permasalahan yang mendasari suatu karya sastra. Tema suatucerita 

pendek menyangkut segala persoalan, baik berupa masalah kemanusiaan, 

kekuasaan, kasih sayang, maupun yang lainnya. 

2.2.2.2.5 Amanat 

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

dalam sebuah cerpen terkadang terdapat pemecahan persoalan yang ada. 

Pemecahan persoalan itu diistilahkan dengan amanat. Amanat juga dapat 

diartikan sebagai pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada 

pembaca. Tidak mustahil dari beberapa cerpen yang dibangun dari tema 

yang kurang lebih sama tersimpul beberapa amanat yang saling berbeda. 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Nuryatin (2010:5) berpendapat 

bahwa amanat dapat disampaikan oleh penulis melalui dua cara. Cara 

pertama, amanat disampaikan secara tersurat; maksudnya, pesan yang 
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biasanya diletakkan pada bagian akhir cerpen. dalam hal ini pembaca 

dapat langsung mengetahu pesan yang disampaikan oleh penulis. Cara 

yang kedua, amanat disampaikan secara tersirat; maksudnya, pesan tidak 

dituliskan secara langsung di dalam teks cerpen melainkan disampaikan 

melalui unsur-unsur cerpen.  

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

dengan pesan moral ada dua bentuk, yaitu bentuk penyampaian yang 

bersifat langsung dan tidak langsung. 

1) Bentuk penyampainnya pesan moral bersifat langsung 

Bentuk penyampaian pesan moral yang bersifat langsung, boleh 

dikatakan identik dengan cara pelukisan watak tokoh yang bersifat 

uraian,telling, atau penjelasan, expository. Jika dalam teknik uraian 

pengarang secara langsung mendeskripsikan perwatakan tokoh – tokoh 

cerita yang bersifa memberi tahu tau memudahkan pembaca untuk 

memahaminya, hal yang demikian juga terjadi dalam penyampaian pesan 

moral. Artinya, moral yang ingin disampaikan atau diajarkan kepada 

pambaca itu dilakukan secara langsung dan eksplisit. Pengarang dalam hal 

ini tampak bersifat menggurui pembaca.  

2) Bentuk penyampaian pesan moral bersifat tidak langsung 

Bentuk penyampaian pesan yang bersifat tidak langsung adalah 

pesan yang tersirat dalam cerita berpadu secara keherensif dengan unsur – 

unsur cerita yang lain. Walau betul pengarang ingin menawarkan dan 

menyampaikan sesuatu, ia tidak melakukannya secara serta merta dan 
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vulgar karena ia sadar telah memilih jalur cerita. Karya yang berbentuk 

cerita bagaimanapun hadir kepada pembaca pertama – tama haruslah 

sebagai cerita, sebagai sarana hiburan untuk memperoleh berbagai 

kenikmatan. Kalaupun ada yang ingi dipesankan dan yang sebenarnya 

justru hal inilah yang mendorong ditulisnya cerita itu. Hal ini hanyalah 

lewat siratan saja dan terserah kepada penafsiran pembaca. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa amanat adalah 

pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karya 

sastra yang ditulisnya. Serta dapat disampaikan dengan dua cara yaitu 

implisit (secara langsung) dan eksplisit (secara tidak langsung). 

2.2.2.2.6 Sudut Pandang 

Sudut pandang atau pusat pengisahan adalah posisi dan 

penempatan diri pengarang dalam ceritanya, atau dari mana ia melihat 

peristiwa – peristiwa yang terdapat dalam cerita itu. Dari titik pandang 

pengarang ini pulalah pembaca mengikuti jalannya cerita memahami 

temannya (Baribin 1985:75). 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2009:248) sudut pandang, 

point of view, menyaran pada cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan 

cara dan atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana 

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

membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Dengan 

demikian, sudut pandang hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat, 

yang secara segaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan 
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ceritanya. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam karya fiksi, memang 

milik pengarang, pandangan hidup dan tafsirannya terhadap kehidupan. 

Namun, kesempatan itu dalam karya fiksi disalurkan dalam sudut pandang 

tokoh, lewat kaca mata tokoh cerita. 

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

tiga, yaitu: 

1) Sudut Pandang Persona Ketiga : “Dia” 

Pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang persona 

ketiga gaya “dia”, narrator adalah seorang yang berada di luar cerita 

yang menampilkan tokoh – tokoh cerita dengan menyebut nama, atau 

kata gantinya : ia, dia, mereka. Sudut pandang “dia” dapat dibedakan 

dalam dua golongan berdasarkan tingkat kebebasan dan keterikatan 

pengarang terhadap bahan ceritannya. a) “Dia” Mahatahu : Dalam 

sudut pandang ini, cerita dikisahkan dari sudut “dia”, namun 

pengarang, narator, dapat menceritakan apa saja hal – hal yang 

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

bersifat mahatahu (omniscient). b) Sudut Pandang “Dia” Terbatas, 

“Dia” sebagai pengamat : Pengamat melukiskan apa yang dia lihat, dia 

dengar, dia alami, dia pikir, dan dirasakan oleh tokoh cerita, namun 

terbatas hanya pada seorang tokoh saja (Stanton), atau terbatas dalam 

jumlah yang sangat terbatas (Abrahams).  

2) Sudut Pandang Persona Pertama : “Aku”  
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Dalam pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang 

persuna pertama, first person point of view, “aku”; jadi : gaya “aku” 

narrator adalah seseorang ikut terlibat dalam cerita. Sudut pandang 

persona pertama dapat dibedakan ke dalam dua golongan berdasarkan 

peran dan kedudukan si “aku” dalam cerita adalah sebagai berikut: a) 

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

mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, 

baik yang bersifat batiniah, dalam diri sendiri maupun fisik 

hubungannya dengan sesuatu yang di luar dirinya. b) “Aku” Tokoh 

Tambahan : Dalam sudut pandang ini tokoh “aku” tidak muncul 

sebagai tokoh tambahan ( first person oeripheral ). Dengan demikian, 

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

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

umumnya tampil sebagai pengantar dan penutup cerita 

3) Sudut Pandang Campuran 

Penggunaan sudut pandang yang bersifat campuran itu dalam 

sebuah karya fiksi mungkin berupa penggunaan sudut pandang persona 

ketiga dengan teknik “dia” sebagai pengamat, persona pertama dengan 

teknik “aku” sebagai tokoh utama dan “aku” tambahan atau sebagai 

saksi, bahkan dapat berupa campuran antar persona pertama dan ketiga 

antara”aku” dan “dia” sekaligus. 
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Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa sudut 

pandang merupakan cara pengarang menampilkan para pelaku dalam 

cerita yang dipaparkannya. 

2.2.2.2.7 Gaya Bahasa 

Menurut Suharianto (2005:26) dengan karyanya, seorang 

pengarang bukan hanya sekadar bermaksud memberi tahu pembaca 

mengenai apa yang dilakukan dan dialami oleh tokoh ceritanya, melainkan 

bermaksud pula mengajak pembacanya ikut serta merasakan apa yang 

dilakukan oleh tokoh cerita. Itulah sebabnya pengarang senantiasa akan 

memilih kata dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

kalimat yang mampu mewadahi apa yang dipikirkan dan dirasakan tokoh 

ceritanya tersebut. Demi tercapainaya maksud tersebut tidak jarang 

pengarang menempuh cara-cara yang lain dari apa yang biasa kita temui 

dalam bahasa sehari-hari. 

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

menggunakan perbandingan-perbandingan, menghidupkan benda-benda 

mati, melukiskan sesuatu dengan lukisan yang tak sewajarnya dan 

sebagainya. Karena itulah dalam karya-karya sastra sering dijumpai 

pemakaian kalimat-kalimat khusus yang biasa dikenal pigura-pigura 

bahasa dengan aneka jenisnya, seperti metafora, metominia, hiperbola, 

litotes, pleonasme, dan lain-lain. 

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

pengungkapan seorang yang khas bagi seorang pengarang. Gaya meliputi 
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penggunaan diksi (pilihan kata), imajeri (citraan), dan sintaksis (pilihan 

pola kalimat). Sedangkan menurut Baribin (1985:64) gaya bahasa adalah 

tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa gaya 

bahasa adalah keterampilan pengarang dalam mengolah dan memilih 

bahasa secara tepat dan sesuai dengan watak pikiran dan perasaan pelaku 

(tokoh). Setiap pengarang mempunyai gaya bahasa yang berbeda-beda 

dalam mengungkapkan hasil karyanya. Gaya bahasa meliputi pemilihan 

kata-kata, penggunaan kalimat, penggunaan dialog, dan cara memandang 

persoalan. 

2.2.3 Hakikat Menulis Cerita Pendek 

Berikut ini akan peneliti paparkan mengenai hakikat menulis 

cerita pendek yang meliputi, pengertian menulis cerita pendek, 

tujuan menulis cerita pendek, dan menulis cerita pendek. 

2.2.3.1 Pengertian Menulis Cerita Pendek 

Soeparno dan Yunus (2007) mendefinisikan menulis sebagai 

suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan 

bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pendapat lain diungkapkan 

oleh Tarigan (1994:21) menulis merupakan representasi bagian dari 

kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa. Hal ini merupakan perbedaan 

utama antara lukisan dan tulisan, antara melukis dan menulis.  

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

dua arti. Pertama, menulis berarti mengubah bunyi yang dapat di 
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dengar menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang 

dirubah itu bunyi bahasa (bunyi yang berasal dari alat ucap manusia). 

Kedua, kata menulis mempunyai arti kegiatan mengungkapkan 

gagasan secara tertulis. Gagasan yang telah ditulis kemudian 

ditampung oleh pembaca dengan cara membaca. Dengan menulis 

seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai 

maksud dan tujuannya.  

Menulis kreatif cerita pendek merupakan suatu kegiatan kreatif 

yang memerlukan daya pikir yang imajinatif serta penulisannnya 

dipengaruhi oleh hasil rekaan atau imajinasi pengarang.  

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

berpendapat bahwa menulis karya sastra (menulis kreatif) bagi 

pengarang adalah menafsirkan kehidupan. Melalui karyanya 

pengarang ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada si pembaca 

dalam sejumlah cara. 

Selanjutnya Wiyanto (2005:96) menambahkan bahwa menulis 

kreatif (cerita pendek) harus banyak berimajinasi karena cerita pendek 

memang karya fiksi yang berbentuk prosa. Peristiwa-peristiwa yang 

terjadi dalam cerita pendek hanya direkayasa pengarangnya. Demikian 

pula para pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu. Waktu, tempat, dan 

suasana terjadinya peristiwa pun hanya direka-reka oleh pengarangnya. 

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

rekaan. Cerita dalam cerpen meskipun khayal, ceritanya masih masuk 
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akal sehingga mungkin saja terjadi. Bahan baku cerpen memang bisa 

berasal dari kisah yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Bisa 

juga cerita itu berasal dari kisah yang benar-benar dialami sendiri oleh 

pengarangnya yang diolah sedemikian rupa dalam bentuk cerpen 

menjadi cerita fiksi, cerita khayal, atau cerita rekaan. 

Jadi, dari beberapa pendapat di atas mengenai pengertian 

menulis kreatif cerita pendek dapat disimpulkan bahwa menulis cerita 

pendek merupakan salah satu kemampuan menulis kreatif yang 

mengharuskan penulis untuk berpikir kreatif dan mengembangkan 

imajinasinya setinggi dan seluas-luasnya. Di dalam menulis cerita 

pendek, penulis dituntut untuk mengkreasikan karangannya dengan 

tetap memperhatikan struktur cerita pendek, kemenarikan, dan 

keunikan dari sebuah cerita pendek. Selain itu, penulis cerita pendek 

juga harus tanggap terhadap lingkungan dan perubahan waktu. 

2.2.3.2 Tujuan Menulis Cerpen 

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

melalui pengembangan menulis kreatif, yaitu bersifat apresiatif dan 

bersifat ekspresif.  

Apresiatif yang dimaksud yaitu melalui kegiatan menulis 

kreatif orang dapat mengenal, menyenangi, menikmati, dan mungkin 

menciptakan kembali secara kritis berbagai hal yang dijumpai dalam 

teks-teks kreatif karya orang lain dengan caranya sendiri. Ekspresif di 

sini berarti mengekspresikan atau mengungkapkan berbagai 
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pengalaman atau berbagai hal yang menggejala dalam diri kita untuk 

dikomunikasikan kepada orang lain melalui tulisan kreatif sebagai 

sesuatu yang bermakna. 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan menulis kreatif cerpen dapat 

disimpulkan bahwa menulis kreatif cerpen pada penelitian ini untuk 

membentuk siswa agar dapat berpikir kritis, berbuat kreatif untuk 

dirinya dan orang lain, serta merasakan tentang dirinya dan tentang 

orang lain. Melalui tulisan, penulis mampu mengungkapkan serta 

menggambarkan semua ide, gagasan, pikiran, bahkan pengalaman 

pribadinya dengan harapan pembaca dapat merasakan serta memahami 

isi tulisannya tersebut. 

2.2.3.3 Menulis Cerita Pendek 

Menulis merupakan suatu proses yang berlangsung secara 

kognitif. Sebagai proses yang berlangsung secara kognitif, secara 

umum semua proses penulisan melalui tahap persiapan, inkubasi, 

iluminasi, dan verifikasi (Wagiran 2005: 5). Menurut Supriadi (dalam 

Mukh Doyin dan Wagiran 2009:14), sebagai proses kreatif yang 

berlangsung secara kognitif, penyusunan sebuah tulisan memuat empat 

tahapan, yaitu: (1) tahap persiapan (prapenulisan), (2) tahap inkubasi, 

(3) tahap iluminasi, dan (4) tahap verifikasi/evaluasi.  

Pertama, tahap persiapan atau prapenulisan adalah ketika 

pembelajar menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan 

masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, berdiskusi, 
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membaca, mengamati, dan lain-lain yang memperkaya masukan 

kognitifnya yang akan diproses selanjutnya. Kedua, tahap inkubasi 

adalah ketika pembelajar memproses informasi yang dimilikinya 

sedemikian rupa, sehingga mengantarkannya pada ditemukannya 

pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicarinya. Ketiga, tahap 

iluminasi adalah ketika datangnya inspirasi atau insight, yaitu gagasan 

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

yang telah lama kita pikirkan menemukan pemecahan masalah atau 

jalan keluar. Keempat, tahap verifikasi, yaitu apa yang dituliskan 

sebagai hasil dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, dan 

disusun sesuai dengan fokus tulisan. 

Bagi penulis pemula, langkah-langkah yang dapat dilakukan 

untuk mempermudah tulisan cerpen adalah sebagai berikut. 

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

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

Kejadian sehari-hari yang dilihat atau dialami bisa menjadi ide 

cerita. Ide ini dapat juga dijadikan judul cerita. 

2. Menulis dengan gaya bahasa sendiri. Langkah selanjutnya adalah 

menuliskannya dengan gaya bahasa sendiri. Orang yang bisa baca 

tulis tentu bisa melakukannya. Ini yang kadang enggan dilakukan 

oleh pemula. Rasa pesimis sudah menghantui padahal belum 

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

adalah paragraf pembuka. Membuat paragraf pembuka juga tidak 

perlu rumit-rumit. Namun demikian, yang perlu diperhatikan 

bahwa bagian ini adalah bagian yang penting sebagaimana judul 

cerpen. 

4. Merangkai alur dan plot. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan 

paragraf pembuka yang sudah ditulis. Merangkai kejadian demi 

kejadian. Dialog demi dialog. Narasi demi narasi. Alur dan plot 

akan terbentuk dengan sendirinya. Tuliskan saja apa yang ada di 

kepala dengan cara Anda sendiri, maka menulis pun menjadi 

lancar. Jika hanya berupa narasi dan deskripsi saja, itu bagus. Jika 

banyak dialognya juga bagus. Semua sahsah saja. Jika baru mampu 

2000 karakter, itu bagus. Harus dicoba menulis, menulis, dan 

menulis lagi. Lambat laun akan bisa mencapai 7000 karakter atau 

lebih. 

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

penting. Bagaimana sebuah cerita menjadi lengkap dipengaruhi 

oleh bagian ini. Jika bagian yang disebut ending ini bagus, maka 

cerpen pun bisa terdongkrak menjadi cerpen yang bagus. Bagian ini 

dapat ditulis dengan ending tertutup, ending terbuka, dan ending 

mengejutkan. 

6. Mengendapkan tulisan. Setelah cerpen selesai ditulis, dapat 

diendapkan terlebih dulu. Waktunya bisa singkat, bisa lama. 
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Tergantung penulisnya. Pengendapan ini bertujuan untuk memberi 

jeda sebelum diedit. 

7. Mengedit tulisan. Cerpen yang telah diendapkan kemudian dibaca 

lagi. Hal itu untuk mengetahui kesalahan tanda baca, EYD, logika 

cerita, dan sebagainya. Lakukan pengeditan secukupnya. Setelah 

itu berarti tulisan siap disajikan. 

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

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

menganggap cerpennya bagus, jangan cepat puas. Setelah 

cerpennya dimuat di media cetak, jangan cepat puas. Demikian 

seterusnya. Menulis lagi, belajar lagi, dan menulis lagi. 

2.2.4 Hakikat Model Discovery learning 

Berikut ini akan peneliti paparkan mengenai hakikat model 

discovery learning yang meliputi, definisi model discovery learning dan 

tahapan aplikasi model discovery learning. 

2.2.4.1 Definisi Model Discovery learning  

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

suatu perencanaan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan 

untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain.  

Menurut Indrawati (dalam Trianto 2007:134) suatu pembelajaran 

pada umumnya akan lebih efektif bila diselenggarakan melalui model-
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model pembelajaran yang termasuk rumpun pemrosesan informasi. Hal ini 

dikarenakan model-model pemrosesan informasi menekankan pada 

bagaimana seorang berpikir dan bagaimana dampaknya terhadap cara-cara 

mengolah informasi. Dengan demikian, hal ini dapat diimplementasikan 

bahwa kepada peserta didik hendaknya diajarkan bagaimana belajar yang 

meliputi apa yang diajarkan, bagaimana hal itu diajarkan, jenis kondisi 

belajar, dan memperoleh pandangan baru. Salah satu yang termasuk dalam 

model pemrosesan informasi adalah model pembelajaran inkuiri atau 

discovery.  

Discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran atau 

belajar kognitif yang dikembangkan oleh Bruner. Menurut Bruner (dalam 

Winataputra 2013:3.18) menyatakan bahwa belajar bermakna hanya 

terjadi melalui belajar penemuan. Agar belajar menjadi bermakna dan 

memiliki struktur informasi yang kuat, siswa harus aktif mengidentifikasi 

prinsip-prinsip kunci yang ditemukan sendiri, bukan hanya sekadar 

menerima penjelasan dari guru. Brunner (dalam Winataputra 2013:3.18) 

yakin bahwa belajar penemuan adalah proses belajar di mana guru harus 

menciptakan situasi belajar yang problematis, menstimulus siswa dengan 

pertanyaan-pertanyaan, mendorong siswa mencari jawaban sendiri dan 

melakukan eksperimen.  

Sund (dalam Trianto 2007:135) menyatakan bahwa discovery 

merupakan bagian dari inquiry, atau inquiry merupakan perluasan proses 

discovery yang digunakan lebih mendalam. Inkuiri berarti pernyataan atau 
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pemeriksaan, penyelidikan. Inkuiri sebagai suatu proses umum yang 

dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Gulo (dalam 

Trianto 2007:135) menyatakan bahwa model inkuiri atau discovery berarti 

suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 

Penggunaan model discovery learning ini guru berusaha 

meningkatkan aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar. Maka 

menurut Roestiyah (2008:20-21) model ini memiliki keunggulan dan 

kelemahan sebagai berikut. Keunggulan model discovery learning yaitu 

(1) membantu peserta didik untuk mengembangkan, memperbanyak 

kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif peserta 

didik, (2) peserta didik memeroleh pengetahuan yang bersifat sangat 

pribadi sehingga dapat kokoh/mendalam tertinggal dalam jiwa peserta 

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

didik, (4) mampu memberikan kesempatan kepada iswa untuk 

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

mampu mengarahkan cara peserta didik belajar, sehingga lebih memiliki 

motivasi yang kuat untuk belajar giat, (6) membantu peserta didik untuk 

memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses 

penemuan sendiri, dan (7) kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta 

didik tidak pada guru, guru hanya sebagai teman belajar.  
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Kelemahan model discovery learning yaitu (1) peserta didik harus 

ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini, peserta didik 

harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya 

dengan baik, (2) bila kelas terlalu besar penggunaan model ini akan kurang 

berhasil, dan (3) bagi guru dan peserta didik yang sudah biasa dengan 

perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecewa bila 

diganti dengan model discovery learning. 

2.1.1.1 Tahapan Aplikasi Model Discovery learning 

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

mengaplikasikan metode discovery learning di kelas, ada beberapa 

prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar 

secara umum sebagai berikut.  

Pertama, stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan). Pada 

tahap ini peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi 

generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. 

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi 

interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta 

didik dalam mengeksplorasi bahan. Dalam hal ini Bruner (dalam 

Kemendikbud 2013:215) memberikan stimulation dengan 

menggunakan teknik bertanya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi 

internal yang mendorong eksplorasi. Dengan demikian seorang guru 



52 

 

harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada 

peserta didik agar tujuan mengaktifkan peserta didik untuk 

mengeksplorasi dapat tercapai.  

Kedua, problem statement (pernyataan/identifikasi masalah). 

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah). 

Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis permasasalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik 

yang berguna dalam membangun peserta didik agar mereka terbiasa 

untuk menemukan suatu masalah.  

Ketiga, data collection (pengumpulan data). Ketika eksplorasi 

berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik 

untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini 

berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar 

tidaknya hipotesis. Dengan demikian peserta didik diberi kesempatan 

untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, 

membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, 

melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini 

adalah peserta didik belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu 
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yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan 

demikian secara tidak disengaja peserta didik menghubungkan 

masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 

Keempat, data processing (pengolahan data). Pengolahan data 

merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh 

para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, 

lalu ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan, wawancara, observasi, 

dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, 

bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada 

tingkat kepercayaan tertentu (Djamarah dalam Kemendikbud 

2013:216). Data processing disebut juga dengan pengkodean coding/ 

kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan 

generalisasi. Dari generalisasi tersebut peserta didik akan mendapatkan 

pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu 

mendapat pembuktian secara logis.  

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

melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, 

dihubungkan dengan hasil data processing. Verification menurut 

Bruner (dalam Kemendikbud 2013:216) bertujuan agar proses belajar 

akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, 

teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai 
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dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau 

informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan 

terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah 

terbukti atau tidak.  

Keenam, generalization (menarik kesimpulan/generalisasi). 

Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk 

semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil 

verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-

prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan 

peserta didik harus memperhatikan proses generalisasi yang 

menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah 

atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, 

serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-

pengalaman itu.  

2.2.5 Hakikat Media Pembelajaran  

Berikut ini akan peneliti paparkan mengenai hakikat media 

pembelajaran yang meliputi, pengertian media pembelajaran, pemilihan 

media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, fungsi dan peran 

media pembelajaran, dan foto sebagai media pembelajaran. 

2.2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Sama halnya dengan teknik pembelajaran, media pembelajaran juga 

merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 
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Pemilihan media seharusnya menjadi perhatian guru atau fasilitator dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru atau fasilitator perlu 

mencermati dan memilih media pembelajaran agar dapat megefektifkan 

pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar.  

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

yang secara harfiah berati „tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Gerlach 

& Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis 

besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengatahuan, keterampilan, 

atau sikap. Dalam pengertian ini guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal. 

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

saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran. Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk 

belajar. Sementara Briggs (1970) berpendapat bahwa media adalah segala 

alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk 

belajar. Buku, film, kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut mengenai definisi 

media pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 



56 

 

alat bantu yang digunakan guru kepada siswa untuk memudahkan 

memahamkan materi pembelajaran sehingga materi pembelajaran lebih 

cepat diterima siswa dengan utuh serta menarik minat siswa untuk belajar. 

2.2.5.2 Pemilihan Media Pembelajaran 

Sudjana dan Rivai (2009:4) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. Ketepatan sesuai dengan pembelajaran; artinya media pengajaran 

dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-

tujuan instruksional yang berisikan unsur-unsur pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, lebih mungkin digunakan media pengajaran.  

2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan 

bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa.  

3. Kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu 

mengajar.  

4. Keterampilan guru dalam menggunakannya; apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam 

proses pengajaran 

5. Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung 
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6. Sesuai dengan taraf fikir siswa; memilih media untuk pendidikan dan 

pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna 

yang terkandung dapat dipahami oleh siswa. 

2.2.5.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

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

jenis dijelaskan sebagai berikut. 

1. Media grafis 

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

bagan, diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain.\ 

2. Media tiga dimensi 

Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, 

model penampang, model susun, model kerja, mook up, diorama, dan 

lain-lain. 

3. Media proyeksi 

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

4. Lingkungan 

Media lingkungan berupa penggunaan lingkungan itu sendiri 

sebagai media pengajaran. 

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

dibagi menjadi tiga, berikut penjelasnnya. 

1. Media auditif 

Media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti radio, cassette 

recoder, dan piringan hitam. 
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2. Media visual 

Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini 

ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film rangkai), 

slides (film bingkai), foro, gambar, lukisan, dan cetakan. Ada pula 

media visual yang menampilkan gambar atau symbol bergerak seperti 

film bisu dan film kartun. 

3. Media audio visual 

Dibagi menjadi (1) media audiovisual diam yaitu media yang 

menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara (sound 

slides), film rangkai suara, san suara cetak, (2) media audiovisual gerak, 

yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang 

bergerak seperti film dan video cassette. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

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

media audio visual. 

2.2.5.4 Fungsi dan Peran Media 

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

pada mulanya media hanya berfungsi sebagai alat bantu visual dalam 

kegiatan pembelajaran, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan 

pengalaman visual kepada siswa antara lain untuk mendorong motivasi 

belajar, memperjelas, dan mempermudah konsep yang kompleks dan 

abstrak menjadi lebih sederhana, konkrit, serta mudah dipahami. Pendapat 

lain juga diungkapkan oleh Oemar Halik dalam Arsyad (2006:15) 
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mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis siswa. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

keefektian proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran 

pada saat itu. 

Media pembelajaran, menurut Kemp dan Dayton dalam Musfiqon 

(2008:33) dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan 

untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar 

jumlahnya, yaitu (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) menyajikan 

informasi, dan (3) memberi instruksi. Sedangkan menurut McKnown, ada 

empat fungsi media pembelajaran, yaitu (1) mengubah titik berat 

pendidikan formal, yaitu dari pendidikan yang menekankan pada 

instruksional akademis menjadi pendidikan yang mementingkan 

kebutuhan kehidupan peserta didik, (2) membangkitkan motivasi belajar 

pada peserta didik, (3) memberikan kejelasan (clarification), dan (4) 

memberikan rangsangan ( stimulation). 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

media adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan indikator 

semua materi tuntas disampaikan dan peserta didik memahami secara 

lebih mudah.  
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2.2.5.5 Foto sebagai Media Pembelajaran 

Media foto merupakan jenis media visual, yang memanfaatkan 

indera penglihatan dalam penggunaannya. Foto sebagai media 

pembelajaran dapat membantu siswa mengungkapkan ide ke dalam suatu 

tulisan. Hal ini disebabkan media foto menghadirkan ilustrasi melalui 

gambar yang hampir menyamai kenyataan dari sesuatu objek atau situasi 

(Arsyad 2014:106). Arsyad juga menyampaikan (2014:127) foto sebagai 

halnya bentuk fisual lainnya dapat ditemukan dari beberapa sumber, 

seperti surat kabar, majalah, brosur, dan buku buku. Dengan demikian, 

foto dapat diperoleh dengan mudah untuk digunakan secara efektif sebagai 

media pembelajaran. Sebagai media pembelajaran, foto haruslah dipilih 

dan digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Foto dapat memenuhi fungsinya untuk membangkitkan motivasi dan minat 

siswa, mengembangkan kemampuan berbahasa siswa, dan membantu 

siswa menafsirkan serta mengingat isi pelajaran yang berkenaan dengan 

foto foto tersebut. 

Foto merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di 

dalam setiap kegiatan pengajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya, 

tanpa memerlukan perlengkapan, dan tidak perlu diproyeksikan untuk 

mengamatinya. Media foto yang terdiri atas gambar saja dan mudah 

dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar pada berbagai jenjang 

pengajaran dan berbagai disiplin ilmu, mulai dari Taman Kanak kanak 

sampai dengan Perguruan Tinggi, dari ilmu sosial sampai ilmu eksakta. 
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Menurut Sujdana dan Rivai dalam Arsyad (2014:128) 

mengemukakan beberapa kriteria pemilihan foto untuk tujuan 

pembelajaran, kualitas artistik, kejelasan dan ukuran yang memadai, 

validasi dan menarik. Foto benar benar melukiskan konsep atau pesan isi 

pembelajaran yang ingin disampaikan sehingga dapat memperlancar 

pencapaian tujuan. Dengan demikian, media foto dapat memenuhi 

fungsinya sebagai media pembelajaran, yaitu membantu siswa dalam 

menemukan ide dan membantu siswa mengungkapkan ide  ide dalam 

tulisan atau karangan. Media foto juga dapat membangkitkan motivasi dan 

minat siswa dalam pembelajaran. 

Pada penelitian ini, peneliti mengungkapkan foto sebagai media 

pembelajaran. Adapun foto yang digunakan adalah foto dokumentasi 

kegiatan santri. Alasan pemilihan foto mengingat pada pembelajaran 

sebelumnya mereka belum pernah menggunakan foto sebagai media 

pembelajaran. Selain dapat meningkatkan rasa ketertarikan siswa, alasan 

digunakannya media foto pada penelitian ini adalah untuk memberi 

penguatan (bukti) bahwa cerita yang mereka tulis memang benar-benar 

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

membantu siswa untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi. 

Media foto merupakan media yang berupa gambar (visual) yang 

menggambarkan (mendokumentasikan) aktivitas aktivitas tertentu yang 

dikerjakan oleh siswa.  
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Menurut Daryanto (2012: 110-111) mengungkapkan bahwa media 

foto memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan- keuntungan dari 

media foto yaitu : (1) mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar 

mengajar karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan apa-apa; (2) 

harganya relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran 

lainnya. Cara memperolehnya pun mudah sekali; (3) foto dapat 

dipergunakan dalam banyak hal, untuk berbagai jenjang pengajaran dan 

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

dari ilmu-ilmu sosial sampai ilmu-ilmu eksakta; dan (4) foto dapat 

menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi realistik. 

Sedangkan kelemahan-kelemahannya media foto yaitu : (1) beberapa 

gambar foto cukup memadai, tetapi tidak cukup besar ukurannya jika 

digunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar; (2) foto bagaimana 

pun indahnya tetap tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gambar 

hidup.  

Oleh sebab itu, peneliti menggunakan media foto dokumentasi 

kegiatan santri, karena pada dasarnya media foto dapat mendorong para 

siswa dan membangkitkan minatnya dalam mengikuti pelajaran. Media 

foto juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan 

berbahasa, terutama keterampilan menulis pengalaman pribadi. Foto 

digunakan sebagai stimulus bagi siswa dalam menulis pengalaman pribadi. 

Melalui media ini, siswa akan dapat menceritakan pengalaman-



63 

 

pengalaman yang pernah dialaminya melalui tulisan secara kronologis 

sesuai dengan urutan waktu kejadian. 

Penggunaan media foto dalam proses pembelajaran menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi diharapkan dapat mempermudah proses 

pembelajaran dan mempertinggi hasil pembelajaran sehingga kompetensi 

ini benar-benar dikuasai oleh siswa. Selain itu, penggunaan media foto 

dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan bervariasi. 

2.2.6 Pembelajaran Keterampilan Menulis Cerita Pendek dengan Model 

Discovery learning melalui Media Dokumentasi Foto Kegiatan Santri 

 Menulis  cerpen pada hakikatnya adalah mengembangkan ide 

menjadi tulisan imajinatif. Memperoleh ide dan menjadikannya sebuah 

cerita pendek membutuhkan pemikiran, daya imajinasi, kreativitas, dan 

kemampuan menuliskan bahasa dalam sebuah tulisan fiksi. 

 Agar pembelajaran lebih terarah, maka dapat diguanakan 

model pembelajaran Discovery learning. Model ini dapat membantu 

siswa untuk memahami struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin ilmu, 

kebutuhan akan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, dan 

meyakinkan siswa bahwa pembelajaran sejati terjadi melalui personal 

discovery (penemuan pribadi). Sehingga dapat membantu siswa dalam 

mengeluarkan ide-ide ke dalam tulisan dan mengembangkanya 

menjadi cerpen. Pada dasarnya, penerapan model pembelajaran 

discovery learning akan mempermudah siswa di dalam menulis cerpen 

sehingga kemampuan menulis cerpen akan meningkat dan siswa tidak 
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beranggapan bahwa menulis cerpen itu hal yang susah dan 

pembelajaran menulis cerpen adalah hal yang membosankan. Sebelum 

siswa berhasil menulis cerpen, siswa melewati beberapa tahap dalam 

proses kreatif yang berlaku juga dalam penulisan karya sastra. Tahap-

tahap penulisan cerpennya disesuaikan dengan tahapan model 

pembelajaran discovery learning. Adapun langkah-langkah model 

discovery learning dalam menulis cerpen melalui media dokumentasi 

foto kegiatan santri ini adalah sebagai berikut. 

Pertama, stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan). 

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi 

interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa 

dalam mengeksplorasi bahan. Dalam hal, peneliti menggunakan 

dokumentasi foto kegiatan santri. Setiap siswa menerima dokumentasi 

foto tersebut.  

Kedua, problem statement (pernyataan/identifikasi masalah). 

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

agenda-agenda masalah yang relevan dengan media pembelajaran yang 

diberikan, yaitu dokumentasi foto kegiatan santri.  

Ketiga, data collection (pengumpulan data). Ketika eksplorasi 

berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait media 
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dokumentasi foto kegiatan santri yang relevan dengan kegiatan yang 

pernah mereka alami di masa lampau.  

Keempat, data processing (pengolahan data). Pengolahan data 

merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh 

para siswa, dalam hal ini adalah temuan hal-hal yang dapat 

mengingatkan kembali ingatan mereka tentang kegiatan-kegiatan 

mereka yang telah lampau. Temuan-temuan itu kemudian 

dikembangkan ke dalam bentuk cerita pendek.  

Kelima, verification (pembuktian). Pada tahap ini siswa 

melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan sesuai atau 

tidaknya isi cerita mereka dengan hasil data processing.  

Keenam, generalization (menarik kesimpulan/generalisasi). 

Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan generalisasi dari pengalaman-

pengalaman sendiri melalui media dokumentasi foto kegiatan santri. 

 Selain penerapan model pembelajaran discovery learning, dalam 

proses meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek pada siswa 

kelas X.2 MA PSA Nurul Amal Bandungan perlu didukung juga oleh 

komponen-komponen lain yang menunjang seperti pemanfaatan media 

pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu media yang tepat untuk 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas X.2 

MA PSA Nurul Amal Bandungan dengan penggunaan media 

pembelajaran dokumentasi foto kegiatan santri. Dengan adanya media 
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pembelajaran tersebut, dapat memberikan inspirasi bagi siswa dalam 

berpendapat, berkreasi, berekspresi, berimajinasi dan berapresisasi dalam 

menulis cerita pendek. Siswa dapat memvisualisasikan foto kegiatan 

santri tersebut ke dalam bentuk tulisan cerita pendek.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa 

hanya sebagian saja siswa yang aktif dalam pembelajaran menulis. 

Pembelajaran satu arah dari guru pun dirasakan kurang dapat memberi makna 

kepada siswa. Hal ini tidak ditunjang dengan adanya media pembelajaran 

yang dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran menulis. Akibatnya, sejumlah siswa masih memiliki nilai yang 

kurang maksimal.  

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut peneliti 

menggunakan model pembelajaran discovery learning dan media 

dokumentasi foto kegiatan santri untuk meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis karangan cerita pendek. Secara garis besar pembelajaran 

tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) guru 

melakukan apersepsi mengenai pembelajaran menulis cerpen, (2) guru 

menjelaskan langkah-langkah menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-

unsur pembangun cerpen, (3) guru memberikan media dokumentasi foto 

kegiatan santri sebagai tema atau topik dan kerangka dalam menulis cerpen 

(4) siswa ditugaskan untuk menulis cerpen berdasarkan ide atau gagasan 

siswa sendiri sesuai dengan media dokumentasi foto kegiatan santri yang 



67 

 

telah diberikan, (5) guru membimbing siswa dalam menulis cerpen (6) hasil 

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

dibacakan di depan kelas, (9) siswa lain mengomentari hasil pekerjaan 

temannya, (10) guru memberikan penguatan terhadap pembelajaran menulis 

cerpen, (11) guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran menulis cerpen, 

(12) guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran menulis cerpen. 

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran tersebut, kerangka 

berpikir dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

1. Keterampilan siswa kelas X.2 MA PSA Nurul Amal dalam menulis 

cerita pendek rendah. 

2. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan model discovery 

learning. Dengan model ini akan membantu siswa dalam mengeluarkan 

ide-ide ke dalam tulisan dan mengembangkanya menjadi cerpen. 

3. Dalam pengaplikasian model discovery learning perlu didukung oleh 

media pembelajaran, yaitu melalui media dokumentasi foto kegiatan 

santri. 

4. Dengan inovasi baru adanya kombinasi antara model discovery 

learning dan media dokumentasi foto kegiatan santri dapat 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek. 
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2.4 Hipotesis 

Dengan penerapan model discovery learning dan media dokumentasi 

foto kegiatan santri, dapat meningkatkan keterampilan guru dan 

menghidupkan suasana kelas dalam pembelajaran, membangkitkan semangat 

siswa dalam melakukan aktivitas, dan juga meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis cerita pendek. Hal itu dikarenakan siswa akan lebih aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan 

dari penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut.  

1) Proses pembelajaran menulis cerita pendek dengan model discovery learning 

melalui media dokumentasi foto kegiatan santri pada siswa kelas X.2 MA PSA 

Nurul Amal Bandungan, sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana 

pembelajaran. Pada dasarnya proses pembelajaran siklus I dan siklus II sama. 

Proses pembelajaran menulis cerita pendek dilakukan dalam dua siklus. Setiap 

siklus terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan ada tiga tahap kegiatan 

yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam setiap 

tahap pelaksanaan pembelajaran peneliti memasukkan sintag model discovery 

learning, yaitu stimulation, problem statement, data collection, data 

processing, verification, dan generalization. Di dalam pembelajaran siswa 

lebih antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Siswa yang semula 

enggan bertanya sudah aktif dan tidak malu untuk bertanya dan memberikan 

pendapat. Suasana kelas juga kondusif dan tenang karena siswa serius dalam 

mengerjakan latihan menulis cerita pendek.  

2) Keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas X.2 MA PSA Nurul Amal 

Bandungan mengalami peningkatan setelah diterapkannya model discovery 

learning melalui media dokumentasi foto kegiatan santri. Peningkatan 

keterampilan menulis cerita pendek diketahui dari hasil prasiklus ke siklusi I 
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dan dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata keterampilan menulis cerita pendek 

hasil prasiklus hanya sebesar 51,58 atau dalam kategori kurang, sedangkan 

rata-rata pada siklus I meningkat menjadi 66,83 atau dalam kategori cukup 

baik, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 83,89 atau dalam kategori baik. 

Hal ini menjadi bukti adanya peningkatan dari tiap siklus. Peningkatan nilai 

rata-rata menulis cerita pendek dari prasiklus ke siklusI sebesar 29,56%. 

Peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 25,52% dan peningkatan dari 

prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 62,64%.  

3) Perubahan perilaku siswa kelas X.2 MA PSA Nurul Amal Bandungan setelah 

mengikuti pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan model discovery 

learning melalui media dokumentasi foto kegiatan santri mengalami perubahan 

perilaku ke arah yang lebih baik atau positif dari tahap siklus I ke siklus II. Hal 

tersebut dapat diperoleh dari data nontes, berupa data observasi, catatan 

harian/jurnal guru dan siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil tersebut 

menunjukkan siswa lebih memperhatikan penjelasan guru, lebih aktif dalam 

pembelajaran, dan siswa ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

menulis cerita pendek dengan model discovery learning melalui media 

dokumentasi foto kegiatan santri. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut. 

1) Bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia, hendaknya dapat menggunakan model 

discovery learning dan media dokumentasi foto kegiatan santri dalam 
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pembelajaran menulis cerita pendek karena terbukti meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis cerita pendek. Selain itu, terjadi perubahan 

perilaku siswa ke arah positif yang ditampakkan siswa selama proses 

pembelajaran menulis cerita pendek dengan model discovery learning melalui 

media dokumentasi foto kegiatan santri berlangsung.  

2) Bagi siswa, hendaknya memiliki motivasi dan keinginan untuk belajar menulis 

cerita pendek karena keterampilan menulis cerita pendek mampu melatih siswa 

berpikir secara kreatif dan imajinatif. Hasil tulisan siswa dapat ditempel pada 

majalah dinding kelas atau sekolah sehingga dapat diapresiasi oleh orang lain.  

3) Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan keterampilan menulis cerita 

pendek.  
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