BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan dibahas hasil penelitian yang dilakukan di kelas X-D
SMA Negeri 2 Bandung. Secara garis besar, bab IV ini akan memaparkan deskripsi
awal kelas penelitian, perencanaan yang disusun oleh peneliti dan mitra peneliti, yaitu
perencanaan pembelajaran menulis cerpen dengan penerapan teknik berbagi
pengalaman. Selain itu, pada bab IV ini akan diuraikan pula aplikasi atau pelaksanaan
perencanaan pembelajaran menulis cerpen dengan penerapan teknik berbagi
pengalaman, mendeskripsikan hasil yang dicapai dari proses pembelajaran tersebut,
dan

mengungkapkan

kendala-kendala

yang

dihadapi

selama

pelaksanaan

pembelajaran.
Bab IV ini terdiri atas lima subbab, yaitu a) Deskripsi awal kelas penelitian,
b) Deskripsi tahap perencanaan pelaksanaan tindakan, c) Deskripsi tahap pelaksanaan
tindakan, d) Hasil penelitian tahap evaluasi, e) Analisis data hasil penelitian.

4.1

Deskripsi Awal Kelas Penelitian

4.1.1 Kondisi guru
Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak sekolah, guru yang mengajar di
SMA Negeri 2 Bandung berasal dari berbagai perguruan tinggi seperti IKIP/UPI

Bandung, IKIP Jakarta, IPB, IAIN, UNPAD, dan STAI. Adapun tingkat pendidikan
para guru tersebut adalah sarjana.
Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Bandung ada lima
orang. Mereka rata-rata telah mengajar di SMA Negeri 2 Bandung lebih dari lima
tahun. Dengan demikian, jika dilihat dari lamanya usia mengajar mereka, sudah tidak
diragukan lagi pengalaman yang mereka dapatkan selama mengajar mata pelajaran
Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Bandung ini.
4.1.2 Karakteristik siswa
Kelas tempat peneliti melakukan observasi adalah kelas X-D yang terletak di
lantai satu. Ruangan ini terletak sejajar dengan kelas X-C dan X-B. Kondisi ruang
kelas ini cukup nyaman dan kondusif untuk digunakan KBM, selain cukup luas untuk
menampung 37 orang siswa, ventilasi udara dan pencahayaan kelas juga cukup
mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran yang tertib dan nyaman.
Jumlah siswa kelas X-D untuk tahun ajaran 2008/2009 adalah 37 orang, yang
terdiri atas 17 orang siswa laki-laki dan 20 orang siswa perempuan. Peneliti merasa
tertarik untuk menjadikan kelas tersebut sebagai subjek dengan alasan bahwa
kemampuan menulis kelas tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan kelas X
lainnya. Penilaian ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman
peneliti selama melaksanakan PLP serta hasil wawancara dengan salah satu guru
mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Bandung.

Hasil dari penelitian awal, peneliti menilai kondisi tersebut disebabkan oleh
kurangnya motivasi pada diri masing-masing siswa terhadap pembelajaran menulis.
Mereka beranggapan bahwa pelajaran menulis bukanlah hal yang penting bagi
mereka, karena mereka menyatakan tidak bercita-cita menjadi seorang penulis. Selain
itu, mereka menganggap bahwa pelajaran menulis merupakan pelajaran yang
membosankan, sehingga mereka selalu merasa enggan untuk memulainya.

4.2

Deskripsi Tahap Pelaksanaan Tindakan
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga siklus. Siklus pertama

dilaksanakan pada tanggal 29 April 2009, selama 90 menit/1 kali pertemuan. Siklus
kedua dan ketiga dilaksanakan pada tanggal 13 dan 20 Mei 2009 dengan alokasi
waktu yang sama, yaitu 90 menit/1 kali pertemuan. Pelaksanaan siklus-siklus tersebut
dapat dilihat pada uraian berikut.
4.2.1 Siklus I (satu kali pertemuan)
Pembelajaran pertama ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 April
2009, pukul 09.45 sampai dengan 11.05 WIB. Pada siklus pertama ini, peneliti
didampingi oleh dua orang mitra peneliti yang akan mengamati proses pembelajaran
menulis cerpen di kelas.

Adapun rincian pelaksanaan siklus pertama tersebut adalah sebagai berikut.
1) Perencanaan
Pada tahap ini, peneliti bersama mitra peneliti menyusun rencana
pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas penelitian. Fokus pembelajaran
siklus I ini adalah pengemasan penulisan judul agar menarik minat pembaca dan
tetap sesuai (tidak melenceng) dengan isi/tema cerpen. Peneliti juga mengarahkan
siswa agar mampu mengembangkan topik dengan imajinasi sendiri (penambahan
tokoh dan latar yang fungsional dan tepat), memunculkan atau memperjelas alur
dan konflik, dan mengidentifikasi amanat yang akan disampaikan. Sebelumnya,
peneliti menjelaskan dahulu tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur pendukung
dan langkah-langkah menulis cerpen. Siklus pertama pembelajaran menulis
cerpen dengan penerapan metode berbagi pengalaman ini memanfaatkan games
concentration sebagai metode yang dapat membantu memudahkan teknis berbagi
pengalaman antarsiswa.
Melalui pembelajaran ini, siswa dituntut untuk mampu mengembangkan tema
yang telah didapatkan melalui metode berbagi pengalaman (cerita berdasarkan
pengalaman orang lain) dengan menggunakan bahasa dan imajinasinya sendiri
menjadi sebuah cerpen. Dengan demikian, akan diperoleh pola pengembangan
cerpen yang berbeda dari setiap siswa (tergantung pada pengimajinasian masingmasing siswa) seperti pengembangan tokoh, penokohan, alur, latar (tempat dan
waktu), sudut pandang, amanat, dan konflik.

Evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran pada penelitian siklus pertama
ini adalah evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses dilakukan berdasarkan
keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung seperti bertanya, berpendapat,
menjawab pertanyaan, kesungguhan, dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti
pembelajaran. Evaluasi hasil dilakukan dengan menilai kemampuan siswa dalam
menulis cerpen berdasarkan kemampuan mengembangkan topik yang telah
diperoleh dari pengalaman orang lain/teman melalui metode berbagi pengalaman.
2) Pelaksanaan Tindakan
Pembelajaran dimulai oleh peneliti dengan bertanya kepada siswa tentang
kabar dan kesiapan mereka untuk belajar. Kemudian peneliti menjelaskan bahwa
seperti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan ini
mereka akan belajar menulis cerpen. Setelah itu, peneliti bertanya kepada siswa
tentang pengalamannya dalam membuat cerpen. Berikut adalah kutipan
percakapan antara peneliti dan siswa.
Peneliti

: Kalian pernah menulis cerpen?

Siswa

: Pernah.

Peneliti

: Kapan pengalaman pertama kalian menulis cerpen?

Siswa

: SD, Bu, kelas VI.

Siswa

: SMP, Bu.

Peneliti
Siswa

: Ada yang sejak SD, ada juga yang sejak SMP. Nah, kalau terakhir
menulis cerpen, kapan?
: SMP, Bu.

Siswa

: Enggak inget Bu, udah lama.

Peneliti

: Baik, yang pasti semuanya pernah menulis cerpen kan?

Siswa

: Pernah.

Peneliti

: Apa saja yang kalian tulis dalam cerpen?

Siswa

: Cerita, Bu.

Peneliti

: Cerita yang bagaimana?

Siswa

: Cerita sedih, cerita lucu, cerita horor.

Peneliti

: Wah, banyak ya? Memang ada banyak hal yang dapat kalian tulis
menjadi sebuah cerpen. Nah, cerita-cerita tadi biasanya kalian
dapatkan dari mana? Pengalaman sendiri atau pengalaman orang
lain?
: Pengalaman sendiri.

Siswa
Peneliti

: Baik, pada pertemuan ini kita akan belajar menulis cerpen
berdasarkan pengalaman orang lain?

Selanjutnya, peneliti memberi informasi dan menjelaskan bahwa pada hari
tersebut peneliti akan mengadakan penelitian tentang kemampuan siswa menulis
cerpen dengan penerapan metode berbagi pengalaman. Setelah itu, peneliti
memberikan contoh cerpen yang ditulis berdasarkan pengalaman orang lain yang
terdapat dalam buku teks, kemudian menyuruh salah satu siswa untuk
membacanya dan yang lain menyimak. Setelah itu, peneliti bertanya kembali
kepada siswa mengenai ciri-ciri cerpen yang ditulis berdasarkan pengalaman
orang lain. Berikut adalah kutipan percakapannya.
Peneliti
Siswa

: Nah, setelah menyimak cerpen yang dibaca oleh Nissa, apa saja ciriciri cerpen berdasarkan pengalaman orang lain yang kalian temukan?
: Menyebutkan nama, Bu?

Siswa

: Pake ‘Dia’ gitu, Bu?

Peneliti

: Benar. Orang yang menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang
lain, biasanya akan menyebutkan nama tokoh/pelaku utamanya atau
kata ganti orang ketiga, misanya ‘Dia’, tidak menggunakan kata
‘Aku’. Sering juga kita sebut dengan menggunakan sudut pandang
orang kedua atau ketiga. Namun, ada juga pengarang yang
menuliskan nama tokoh/menggunakan sudut pandang orang ketiga
meskipun cerita tersebut adalah pengalamannya sendiri. Hal tersebut
dilakukan karena pengarang memiliki tujuan-tujuan tertentu.

Setelah itu, tanya-jawab yang dilakukan selanjutnya adalah tentang pengertian
cerpen. Berikut adalah kutipan percakapannya.
Peneliti

: Nah, menurut kalian, apa pengertian cerpen itu sendiri?

Siswa

: Cerita yang pendek, Bu.

Peneliti

: Ya, kalau pengertian berdasarkan KBBI, certita pendek itu cerita
yang hanya terfokus pada satu tokoh dalam satu waktu. Sehingga
konflik yang ada dalam cerpen sangat terbatas, biasanya hanya satu.
Dengan demikian, tokoh-tokoh yang terlibat pun terbatas pula,
biasanya tidak lebih dari 5 orang.

Selanjutnya, peneliti menjelaskan pula mengenai ciri-ciri, unsur-unsur
pendukung dan langkah-langkah menulis cerpen. Setelah itu, peneliti memberikan
kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Berikut adalah kutipan percakapannya.
Peneliti

: Dapat dimengerti apa yang Ibu sampaikan tadi?

Siswa

: Ya, Bu.

Peneliti

: Ada yang mau bertanya?

Siswa

: Saya, Bu.

Peneliti

: Ya, Valid, silakan!

Siswa

: Kalau buat cerpen harus cerita nyata ya, Bu? Kalau hayalan bisa
enggak, Bu?

Peneliti

: Kisah nyata itu disebut nonfiksi, sedangkan hayalan itu disebut fiksi.
Dalam membuat cerpen, kita boleh menceritakan cerita fiksi maupun
nonfiksi.

Setelah melakukan tanya-jawab dan memastikan siswa telah memahami apa
yang disampaikan, guru langsung mengajak siswa ke luar ruang kelas menuju
taman sekolah. Di sana, peneliti memandu seluruh siswa untuk bermain games
concentration. Salah satu games concentration yang digunakan untuk
menerapkan metode berbagi pengalaman adalah “Angin Bertiup” dengan
langkah-langkah sebagai berikut.
a) Setelah menjelaskan teknik pembelajaran yang akan dilakukan, peneliti
menyuruh seluruh siswa untuk berdiri dan membentuk sebuah lingkaran
besar,
b) Kemudian, barulah games konsentrasi dimulai. Salah satu games yang dipakai
bernama ‘Angin Bertiup’. Peneliti menyuruh siswa agar menyimak cerita dan
melakukan apa yang diinstruksikan pada saat kata kunci diucapkan oleh
Peneliti. Jika peneliti mengucapkan kata kunci “Angin dari kiri!” maka siswa
harus mengangkat kedua tangannya dan menggerak-gerakkannya ke arah
kanan mereka sambil berkata “Huuu…!” (mengikuti suara angin). Begitu
selanjutnya jika ada aba-aba “Angin dari kanan!”, “Angin dari depan!”,
“Angin dari belakang”, mereka harus menggerakkan tanggannya ke arah
yang berlawanan sambil berkata “Huuu…!”. Sampai akhirnya ada aba-aba
“Angin ribut!” maka seluruh siswa harus berlarian mencari posisi baru dan

orang di sampingnya harus berbeda pula (tidak boleh sama dengan posisi
yang sebelumnya),
c) Siswa yang tidak konsentrasi sehingga salah arah pada saat menggerakkan
tangannya (tidak sesuai dengan instruksi), maka akan diberi sanksi yaitu
menceritakan pengalaman pribadi di depan teman-temannya,
Setelah ada beberapa siswa yang terkena sanksi dan menceritakan
pengalaman pribadinya, maka peneliti menyuruh siswa agar memilih salah satu
pengalaman pribadi teman mereka yang telah mereka dengar dan mereka ingat,
kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek dengan menggunakan
bahasa mereka sendiri.
Kemudian, peneliti mengadakan pemantauan terhadap aktivitas menulis siswa
dan melakukan pembimbingan kepada beberapa siswa yang mengalami kesulitan
dalam menulis cerpen. Pada bagian akhir pembelajaran, peneliti mengimbau
siswa untuk membiasakan menulis peristiwa-peristiwa yang mereka alami stiap
hari. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan peneliti untuk melatih
siswa agar menyukai dan terbiasa melakukan kegiatan menulis. Pada saat
pertemuan akan berakhir, peneliti meminta siswa untuk mengisi jurnal harian.
Untuk penelitian siklus II, peneliti akan menerapkan metode berbagi
pengalaman kembali untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen siswa.
Pada siklus II ini, peneliti berencana tetap memanfaatkan games concentration,
namun dilakukan di luar ruangan.

3) Observasi
Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru
(peneliti) selama pembelajaran berlangsung. Kegiatan ini dilakukan peneliti
bersama dua orang observer sebagai mitra peneliti yaitu guru mata pelajaran
Bahasa Indonesia kelas X-D dan rekan PLP dari jurusan Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia.
Pengamatan terhadap aktivitas siswa di kelas mencakup keaktifan siswa
dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat,
menyimak penjelasan guru, dan perilaku mereka selama mengikuti pembelajaran.
Selain itu, aktivitas guru (peneliti) selama mengajar juga diamati. Hal ini
dilakukan untuk perbaikan-perbaikan pada siklus berikutnya. Observasi terhadap
aktivitas guru (peneliti) difokuskan pada kemampuan guru (peneliti) dalam
mengajar yang mencakup komponen-komponen mengajar. Kegiatan observasi ini
dilaksanakan dimulai sejak peneliti memasuki kelas sampai pembelajaran selesai.
4) Refleksi
Setelah melakukan evaluasi, langkah yang dilakukan peneliti berikutnya
adalah refleksi. Berdasarkan catatan observasi tentang aktivitas siswa dan guru
(peneliti) yang dilakukan oleh mitra peneliti, maka peneliti akan berusaha
memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya.

Catatan penting yang harus diperbaiki pada penampilan siklus pertama adalah
sebagai berikut.
a) Guru terlalu terburu-buru dalam menyampaikan materi;
b) Suara guru kurang terdengar sampai belakang, sehingga masih ada siswa yang
merasa kurang jelas dengan apa yang disampaikan oleh guru;
c) Guru kurang merata dalam memantau aktivitas menulis siswa;
d) Guru kurang memotivasi siswa sehingga masih ada siswa yang tidak
memperhatikan penjelasan guru.
Berdasarkan hasil pengamatan dua orang observer, diperoleh persentase
aktivitas siswa selama pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut.
Tabel 4.1
Rata-rata Persentase Aktivitas Siswa pada Siklus I
No

Aktivitas Siswa

Persentase (%)

1.

Memperhatikan penjelasan guru

80

2.

Mencatat penjelasan guru

70

3.

Mengemukakan pendapat

10

4.

Mengemukakan pertanyaan

20

5.

Menjawab pertanyaan

10

6.

Perilaku tidak sesuai KBM

20

7.

Mengikuti pembelajaran sampai selesai

100

8.

Menulis karangan

100

Berdasarkan tabel 4.1, yaitu mengenai rata-rata persentase aktivitas siswa
pada piklus I, terlihat bahwa pada dasarnya siswa telah memiliki ketertarikan
untuk memperhatikan penjelasan guru. Ini terbukti hanya 20% dari jumlah siswa
yang hadir yang melakukan perilaku tidak sesuai dengan KBM. Pada siklus ini
pun seluruh siswa yang hadir mengikuti pembelajaran sampai selesai dan menulis
cerpen sesuai dengan instruksi guru. Namun, siswa yang berani mengemukakan
pendapat, pertanyaan, dan menjawab pertanyaan rata-rata hanya 13,3% saja.
Berdasarkan jurnal harian siswa, dapat dilihat bahwa pada dasarnya siswa
juga memberikan respon positif terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan
pada siklus pertama. Hal ini terbukti dari jawaban siswa yang berkategori positif
(tertarik/setuju dengan adanya penerapan teknik ini dalam pembelajaran menulis
cerpen) sebanyak 75,7 % dari jumlah siswa yang hadir dan hanya 24,3 % dari
jumlah siswa yang hadir yang memberikan jawaban kategori negatif dalam arti
tidak tertarik dengan penerapan teknik ini dalam pembelajaran menulis cerpen.
Adapun catatan lapangan untuk pembelajaran pada siklus pertama tampak
pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Catatan Lapangan Pembelajaran Siklus I
No
1.

Aktivitas siswa
Siswa belum mampu mengembangkan tema dengan
menggunakan bahasa dan imajinasinya sendiri. Bahkan
hanya menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh
temannya.

2.

Ada siswa yang terlihat enggan mengikuti pelajaran.

3.

Ada siswa yang mengoperasikan telepon genggam (HP) di
luar izin guru.

4.

Ada siswa yang tidak mengikuti instruksi dari guru.

Berdasarkan hasil menulis cerpen siswa, terlihat bahwa sebagian besar siswa
belum mampu membuat cerpen yang baik, bahkan ada beberapa siswa yang
tampaknya belum mengerti bagaimana cara mengembangkan sebuah topik/cerita
berdasarkan

pengalaman

orang

lain.

Sebagian

siswa

masih

menuliskan/menceritakan kembali cerita yang disampaikan oleh temannya tanpa
adanya pengembangan baik dari penggunaan bahasa, sudut pandang, alur,
pencatuman tokoh pendukung, maupun penempatan konflik.

Masalah yang paling banyak ditemukan dari hasil menulis cerpen ini adalah
sebagian besar siswa kurang bisa membuat judul yang menarik dan mempertajam
konflik dalam sebuah cerita, bahkan cenderung tidak ada konflik dalam cerita
yang mereka buat. Padahal, dari topik/cerita yang mereka dapatkan dari
pengalaman orang lain itu bisa saja ditambahkan tokoh, alur, latar, dan unsurunsur pendukung cerpen lainnya agar muncul sebuah konflik dalam cerita.
Dalam penilaian menulis cerpen dengan penerapan metode berbagi
pengalaman, peneliti menetapkan empat kategori penilaian, yaitu sebagai berikut.
Sangat baik, jika skor yang diperoleh ≥ 90
Baik, jika skor yang diperoleh antara 89 - 75
Cukup, jika skor yang diperoleh antara 74 - 51
Kurang, jika skor yang diperoleh ≤ 50
Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa lebih dari setengah
jumlah siswa (26 dari 37 siswa) atau 70,3 %, masih berada pada kategori kurang,
21,6 % (7 orang dari 37 siswa) termasuk kategori cukup, 8,1 % (3 orang dari 37
siswa) termasuk kategori baik, dan belum ada siswa yang memperoleh skor
kategori sangat baik. Ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Persentase Kemampuan Menulis Cerpen Siswa pada Siklus I
Kategori

Persentase (%)

Sangat Baik

0

Baik

8,1

Cukup

21,6

Kurang

70,3

Berikut peneliti menyajikan sembilan analisis hasil menulis cerpen siswa yang
mewakili tiap kategori (kecuali kategori sangat baik) pada siklus I.
Subjek 5
Annisa Nur S.
Judul: Lima Hari yang Singkat
Pada siklus pertama ini, Annisa memperoleh skor 69 (termasuk
kategori cukup). Pada karangan ini, Annisa menuliskan sebuah cerpen dengan
judul yang ambigu yaitu “Lima Hari yang Singkat”. Walaupun judul ini telah
sesuai dengan isi cerpen yang ia tulis, namun saat pertama membaca,

pembaca akan bertanya “Apakah ada lima macam hari yang terasa singkat?”
atau “Apakah disaat lima hari yang terasa singkat?”. Akan tetapi, dengan
menuliskan judul seperti ini, Annisa telah berhasil membuat pembaca ingin
tahu apa isi cerpen yang ia buat. Ini menjadi poin penilaian tersendiri untuk
Annisa.
Namun, hal yang disayangkan adalah Annisa tidak menggambarkan
sebuah konflik dalam cerpen tersebut, sehingga cerpen yang ditulis Annisa
hanya seperti sebuah surat yang berisi cerita yang ingin ia sampaikan kepada
orang lain, tanpa ada amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selain
itu, Annisa juga tidak menggambarkan latar tempat dan waktu secara jelas
walau rangkaian peristiwa yang ia tulis sudah lengkap dan disusun secara
kausal dan kronologis. Ejaan yang digunakan juga tidak mengalami banyak
kesalahan (sesuai dengan EYD), namun penggunaan bahasanya belum
komunikatif dan monoton.
Subjek 7
Ayudita P. S.
Judul: Liburan ke Lombok
Pada siklus pertama ini, Ayu hanya mampu menempati kategori cukup
dengan perolehan skor 67. Berbeda dengan Annisa, Ayu kurang dapat
membuat judul cerpen yang menarik pembaca untuk mengetahui isinya.

Karena dari judul yang ia tulis “Liburan ke Lombok”, pembaca sudah dapat
menebak apa isi cerpen tersebut, sehingga tidak ada lagi rasa penasaran dari
pembaca untuk mengetahui isinya.
Sedangkan kekurangan-kekurangan lain yang dialami oleh Ayu pada
cerpennya ini, hampir sama seperti yang dialami oleh Annisa. Salah satunya
adalah tidak adanya konflik dalam cerpen yang ia buat. Ini membuat cerpen
yang Ayu tulis menjadi hambar (tidak ada permainan emosi di dalamnya).
Padahal, konflik dalam cerita merupakan daya tarik pembaca untuk
mengetahui dan menyelaminya.
Latar waktu dan tempat dalam cerpen yang Ayu tulis tidak
digambarkan dengan jelas walau telah sesuai dengan peristiwa yang
diceritakan. Rangkaian peristiwa yang ada juga telah tersusun secara kausal
dan kronologis. Ayu juga telah menggunakan ejaan yang sesuai dengan EYD
dalam menulis cerpennya, namun belum diiringi dengan penggunaan bahasa
yang komunikatif dan variatif.

Subjek 8
Berliany Nuragnia
Judul: Menjadi Orang Asing di Negeri Sendiri
Pada siklus I ini, Berlian berhasil memperoleh skor tertinggi yaitu 85
yang berarti berada pada kategori baik. Berbeda dengan teman-temannya yang
lain, Berlian termasuk siswa yang telah mampu membuat judul cerpen yang
menarik, yaitu “Menjadi Orang Asing di Negeri Sendiri”. Dengan mengambil
judul ini, Berlian terlihat memiliki sudut pandang yang berbeda dengan
teman-temannya, walau sumber tema/cerita yang mereka dapatkan sama.
Berlian mampu menyoroti hal lain dari cerita Aaron, (temannya) yang kurang
diperhatikan oleh teman-temannya yang lain, yaitu tentang keharusan
menggunakan bahasa inggris selama liburan berlangsung di Lombok. Berlian
tidak hanya menyoroti liburan yang dilakukan Aaron, tetapi juga pengaruh
bahasa asing yang amat besar bagi Negara Indonesia. Dengan demikian,
Berlian juga telah berhasil memunculkan konflik dalam cerpen yang ia buat.
Cerpen ini juga memuat sebuah amanat bagi pembacanya.
Namun, disamping keunggulannya membuat judul yang menarik dan
memunculkan konflik, Berlian kurang memperhatikan kejelasan latar waktu
dan tempat dalam pendeskripsian cerpennya. Selain itu, ada beberapa kata
yang tidak sesuai dengan EYD, seperti bilang, males, dan ngantuk. Walau

demikian, Berlian telah mampu menyusun rangkaian peristiwa dalam cerpen
secara kausal dan kronologis. Tetapi bahasa yang digunakan kurang variatif
dan komunikatif.
Subjek 10
Dea Aprilianti
Judul: Serunya Liburan
Skor yang diperoleh Dea pada siklus I ini sebesar 87 poin (termasuk
kategori baik). Judul cerpen yang dibuat Dea kurang menarik, mudah ditebak
isinya, sehingga pembaca kurang tertarik untuk membaca isinya. Tetapi,
dalam cerpennya ini, Dea memunculkan sebuah konflik yang memuat amanat
yang dapat diambil oleh pembaca. Adapun konflik yang dimunculkan oleh
Dea adalah kegundahan yang dialami oleh tokoh Aaron ketika harus memilih
ikut liburan ke Lombok atau mengikuti hobinya untuk naik gunung bersama
teman-temannya. Hingga akhirnya tokoh Aaron harus mengambil keputusan
yang membuahkan pengalaman baru. Konflik ini dimunculkan oleh Dea
dengan imajinasinya sendiri (tidak berdasarkan cerita Aaron).
Dalam karyanya ini, Dea telah mampu menggambarkan latar waktu
dan tempat secara jelas. Ini dibuktikan dengan kutipan berikut.

“Sore itu, senja memancarkan sinarnya amat indah. Tubuh Aaron
yang menyandar di pagar pendek depan kamarnya, di lantai dua
terkena sinar indah itu.”
Rangkaian peristiwa dalam cerpen ini juga sudah lengkap dan disusun
secara kausal dan kronologis. Selain itu, Dea juga telah mampu menggunakan
bahasa yang komunikatif, sistematis, dan variatif, walaupun masih ada katakata yang tidak sesuai dengan EYD, seperti tau dan silahkan.
Subjek 14
Haditya Agung Jadmiko
Judul: Summer English di Lombok
Haditya memperoleh skor 50 pada siklus I ini. Dengan demikian,
cerpen Haditya masuk ke dalam kategori kurang. Kekurangan Haditya ini
terletak pada hampir semua kategori penilaian, kecuali pada penulisan judul.
Dibandingkan kebanyakan temannya yang lain, Haditya telah mampu
melakukan pemilihan kata-kata yang cukup menarik untuk dijadikan judul,
yaitu “Summer English di Lombok”. Dengan menuliskan judul tersebut,
Haditya terlihat memiliki sudut pandang yang berbeda atas cerita yang
disampaikan oleh temannya ini. Tidak seperti kebanyakan temannya, dalam
cerpennya ini Haditya bermaksud menyoroti wisata pendidikan yang

dilakukan oleh tokoh Aaron, tidak hany kegiatan berlibur saja. Ini terbukti
dari kutipan berikut.
“…, kegiatannya adalah wisata pendidikan. Maksudnya dalam
kegiatan ini Aaron dan teman yang lain akan berwisata ke Lombok
selama 10 hari, dan wajib berbahasa inggris.”
Namun, jika dilihat isinya, cerpen Haditya ini sama seperti cerpen
teman-temannya yang lain, yaitu menceritakan liburan yang dilakukan oleh
tokoh Aaron. Dengan demikian, judul yang ia cantumkan belum sesuai
dengan isi cerepen. Selain itu, Haditya kurang memperhatikan unsur-unsur
pendukung cepen yang lain. Diantaranya adalah pencantuman konflik. Cerpen
karya Haditya ini dapat dikatakan sebuah tulisan yang tidak lebih dari sekadar
memberikan informasi saja. Latar waktu dan tempat tidak digambarkan secara
jelas, meskipun rangkaian peristiwa telah tersusun secara kausal dan
kronologis. Demikian pula bahasa yang digunakan oleh Haditya dalam
cerpennya, tidak sistematis dan komunikatif (tidak melibatkan perasaan
pembaca ke dalam cerita).

Subjek 18
Iman Prasetya W.
Judul: Liburan ke Lombok
Iman memperoleh skor 34 pada siklus I, yang berarti masuk ke dalam
kategori kurang. Ini karena cerpen yang dibuat oleh Iman belum memenuhi
kriteria sebagai cerpen. Iman hanya menuliskan kembali apa yang diceritakan
oleh Aaron, sehingga cerpennya benar-benar singkat dan tidak ada konflik
yang dimunculkan. Cerpen karya Iman ini dapat dikatakan sebuah tulisan
yang tidak lebih dari sekadar memberikan informasi saja. Latar waktu dan
tempat tidak digambarkan secara jelas, begitu juga dengan rangkaian
peristiwa yang tidak tersusun secara kausal dan kronologis, tetapi secara tibatiba Iman menceritakan hari terakhir setelah menceritakan tokoh Aaron yang
baru saja tiba di tempat liburan.
Demikian pula bahasa yang digunakan oleh Iman dalam cerpennya,
tidak sistematis dan komunikatif (tidak melibatkan perasaan pembaca ke
dalam cerita). Ini dibuktikan dalam kutipan berikut.
“… Aaron pun menyewa perahu motor ‘untuk menenggelamkan kapal
perang.’ (Hahaha …) untuk mengelilingi pulau kecil di sekitar pesisir
pantai.”

Subjek 28
Nurul Nanda K.
Judul: Lombok, Oh Lombok
Nurul memperoleh skor 70 dan termasuk kategori cukup dalam siklus
pertama ini. Nurul termasuk siswa yang telah mampu membuat judul cerpen
yang menarik, yaitu “Lombok, Oh Lombok”. Meskipun Nurul menceritakan
hal yang sama dengan teman-temannya, yaitu tentang liburan yang dilakukan
oleh tokoh Aaron, namun Nurul mampu menggambarkan secara detail latar
waktu dan tempat dalam cerpenya. Ini ditunjukkan melalui kutipan berikut.
“Setelah berjalan-jalan seharian, malam harinya Aaron merasa
kelelahan. Ia tertidur pulas di atas ranjang kamar hotelnya. Namun,
tepat pukul 01.00 ia terbangun kembali karena teringat pintu yang
belum terkunci.”
Akan tetapi, ada beberapa kurang dalam cerepen yang ditulis oleh
Nurul, yaitu rangkaian peristiwa yang tidak tersusun secara kronologis.
Banyak hal yang diceritakan Nurul secara singkat aja, sehingga alur/rangkaian
cerita terkesan dipaksakan. Selain itu, ada beberapa kata yang tidak sesuai
dengan EYD, seperti kata silahkan, dan ngantuk. Walau demikian, Nurul telah
mampu menggunakan bahasa yang variatif.

Subjek 30
Raisya Silvi Abdul Karim
Judul : Skor yang diperoleh Raisya pada siklus I ini sebesar 75 (termasuk
kategori baik). Untuk karyanya ini, Raisya tidak mencantumkan judul. Cerpen
yang ditulisnya ini berisi tentang studi wisata yang dilakukan oleh tokoh
Aaron ke pulau Lombok. Ia berhasil memunculkan sebuah konflik yang
memuat amanat yang dapat diambil oleh pembaca. Adapun konflik yang
dimunculkan oleh Raisya adalah keraguan yang dialami oleh tokoh Aaron
dalam memutuskan apakah ikut studi wisata ke Lombok atau tidak, karena
merasa tidak percaya diri dengan kemampuan berbahasa inggrisnya. Hingga
akhirnya tokoh Aaron harus mengambil keputusan yang membuahkan
pelajaran yang sangat berharga baginya, yaitu segala sesuatu harus dicoba
agar mengetahui hasilnya. Konflik ini dimunculkan oleh Raisya dengan
imajinasinya sendiri (tidak berdasarkan cerita Aaron).
Dalam karyanya ini, Raisya juga telah mampu menggambarkan latar
waktu dan tempat secara jelas. Berikut adalah kutipannya.
“Saat berusia 15 tahun, saat Aaron masih duduk di bangku SMP, ia
didaftarkan ikut Summer English di Lombok oleh Ayahnya.”

dan
“Di depan teras rumahnya yang luas itu, Aaron duduk termenung
seperti patung.”
Selain itu, Raisya juga telah mampu merangkai peristiwa dalam cerpen
ini secara lengkap dan disusun secara kausal dan kronologis. Selain itu,
Raisya juga telah mampu menggunakan bahasa yang komunikatif, sistematis,
dan variatif, walaupun masih ada kata-kata yang tidak sesuai dengan EYD,
seperti rapih, ngantuk, dan sebagainya.
Subjek 31
Revandra P. K.
Judul: Liburan Aaron
Skor yang diperoleh oleh Revandra pada silus ini adalah 33 dan
termasuk kategori kurang. Ini karena cerpen yang dibuat oleh Revandra belum
memenuhi kriteria sebagai cerpen. Seperti yang dilakukan Iman, Revandra
hanya menuliskan kembali apa yang diceritakan oleh Aaron, sehingga
cerpennya benar-benar singkat dan tidak ada konflik yang dimunculkan.
Cerpen karya Revandra ini dapat dikatakan sebuah tulisan yang tidak lebih
dari sekadar memberikan informasi saja. Latar waktu dan tempat tidak
digambarkan secara jelas, begitu juga dengan rangkaian peristiwa yang tidak

tersusun secara kausal dan kronologis, terkesan terpenggal-penggal antara ide
yang berada pada paragraf satu dengan yang lainnya karena tidak
menggunakan kata atau kalimat penghubung.
Demikian pula bahasa yang digunakan oleh Revandra dalam
cerpennya, tidak sistematis dan komunikatif (tidak melibatkan perasaan
pembaca ke dalam cerita). Ini dibuktikan dalam kutipan berikut.
“… Aaron pergi ke Lombok. Di sana sangat menyenangkan. Ia terus
berjalan-jalan

sampai

lelah

sampai-sampai

mengatuk

malam

harinya.”

4.2.2 Siklus II (satu kali pertemuan)
Siklus II ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2009 mulai pukul
09.45 sampai dengan 11.05 WIB. Pada siklus II ini peneliti masih didampingi oleh
dua orang mitra peneliti yang akan terus mengamati pembelajaran.
1) Perencanaan
Berdasarkan hasil observasi mitra peneliti, hasil wawancara dengan siswa,
dan hasil analisis terhadap karya siswa, peneliti mengadakan perbaikan-perbaikan
untuk menyempurnakan pembelajaran. Perbaikan itu di antaranya peneliti lebih
mengutamakan

kepahaman

siswa

dengan

tidak

terburu-buru

dalam

menyampaikan materi pembelajaran, lebih memaksimalkan volume suara agar

semua siswa dapat mendengar dan memahami apa yang disampaikan, memantau
aktivitas siswa dengan merata, memberikan motivasi kepada siswa khususnya
untuk pelajaran menulis, misalnya memberi pujian atau kata-kata bahkan ceritacerita ysng dspst memotivasi siswa, serta memberikan bimbingan yang lebih
intensif kepada siswa yang memerlukannya.
Pada

pertemuan

siklus

II

ini,

peneliti

akan

menyampaikan

hasil

koreksi/analisis terhadap cerpen yang dibuat oleh siswa pada pertemuan
sebelumnya. Ini karena cerpen yang dibuat oleh siswa masih banyak yang tidak
memenuhi kriteria karangan yang disebut cerpen. Dengan demikian, peneliti
menyampaikan kembali penjelasan tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur
pendukung dan langkah-langkah menulis cerpen secara lebih detail.
Mengingat permasalah yang ada pada siklus I, maka fokus pembelajaran
siklus II ini masih pada pengemasan penulisan judul agar menarik minat pembaca
dan tetap sesuai (tidak melenceng) dengan isi/tema cerpen. Peneliti juga
mengarahkan siswa agar mampu mengembangkan tema dengan imajinasi sendiri
(penambahan tokoh dan latar yang fungsional dan tepat), memunculkan atau
memperjelas alur dan konflik, dan mengidentifikasi amanat yang akan
disampaikan.
2) Pelaksanaan Tindakan
Pada awal pembelajaran, guru (peneliti) mengadakan apersepsi dengan
pembelajaran sebelumnya. Pada saat itu ada beberapa siswa yang tampak malas,

mengantuk, bahkan ada yang mengoperasikan HP ketika pembelajaran akan
dimulai. Untuk menarik perhatian siswa, guru menginformasikan bahwa pada
pertemuan ini guru akan mengajak mereka belajar dengan permainan (games
concentration). Sesaat kemudian siswa merasa tertarik dengan informasi tersebut
dan merasa bersemangat untuk belajar.
Setelah siswa terlihat semangat untuk belajar, guru menerangkan kembali
secara detail tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur pendukung, dan langkahlangkah menulis cerpen. Guru juga menjelaskan bagaimana mengemas penulisan
judul agar menarik minat pembaca dan tetap sesuai (tidak melenceng) dengan
isi/tema cerpen, mengembangkan tema dengan imajinasi sendiri (penambahan
tokoh dan latar yang fungsional dan tepat), memunculkan atau memperjelas alur
dan konflik, dan mengidentifikasi amanat yang akan disampaikan. Selanjutnya,
guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Ada beberapa orang
siswa yang bertanya. Berikut adalah kutipannya.
Siswa
Guru

: Bu, konflik tu yang gimana? Saya masih belum mengerti. Harus ada
bertengkarnya gitu ya, Bu?
: Ada yang mau menjawab?

Siswa

: Kesulitan yang dialami tokoh kan, Bu?

Guru

: Kesulitan? Ada lagi yang punya pendapat lain?

Siswa

: Iya, Bu, pokoknya masalah yang dihadapi tokoh.

Guru

: Ya, benar apa yang dikatakan teman kalian. Konflik itu masalah yang
dihadapi oleh tokoh dalam cerpen. Dapat berupa kesulitan,
kesedihan, keraguan, dan sebagainya yang nantinya menuntut tokoh
untuk bersikap/bertindak sesuatu dan memperoleh hikmah yang biasa
kita sebut amanat. Ada lagi yang mau bertanya?

Siswa

: Kalau amanat harus disimpulkan dalam cerpen gak, Bu?

Guru

: Kita tidak perlu menyimpulkan secara tertulis dan detail sebuah
amanat dalam cerpen. Tapi, sebuah amanat dapat disampaikan secara
tersirat melalui dialog para tokoh dalam cerpen tersebut. Ada yang
mau bertanya lagi?
: Tidak!

Siswa

Setelah melakukan tanya-jawab dan memastikan siswa telah memahami apa
yang disampaikan, guru langsung memandu siswa untuk mulai bermain games
concentration dalam menerapkan metode berbagi pengalaman. Salah satu
permainannya bernama “Tukar Dong”. Berikut adalah langkah-langkah
pelaksanaannya.
1) Setelah menjelaskan metode pembelajaran ini, guru menyuruh siswa
menyiapkan selembar kertas dan sebuah ballpoint atau pensil di atas meja.
Setelah itu, guru memerintahkan semua siswa untuk menulis sebuah peristiwa
yang paling berkesan baginya.
2) Setelah seluruh siswa selesai menuliskan apa yang diperintahkan, guru
menyuruh agar siswa siap menukarkan kertasnya dengan temannya. Setiap
guru mengatakan “beri ke kanan” maka siswa harus memberikan kertasnya ke
teman sebelah kiri mereka, dan jika guru mengatakan “beri ke depan” maka
siswa memberikan kertasnya ke teman yang ada di belakang mereka, begitu
sebaliknya. Siswa yang berada paling pinggir sebelah kanan dan kiri serta
depan dan belakang, harus menumpuk kertas yang mereka pegang jika tidak
ada teman di sebelah/posisi yang diinstruksikan.

3) Setelah beberapa kali mereka bertukar kertas, guru mengambil kertas yang
tertumpuk dan membagikannya kepada siswa yang belum mendapatkannya.
Setelah semua siswa mendapatkan kertas, guru menyuruh siswa membuat
sebuah cerpen dari topik/cerita yang ada pada kertas tersebut. Cerpen yang dibuat
harus memenuhi kriteria cerpen seperti yang telah dijelaskan.
Kemudian, guru mengarahkan siswa agar dapat menulis judul yang dapat
menarik minat pembaca dan tetap sesuai (tidak melenceng) dengan isi/tema
cerpen. Guru juga mengarahkan siswa agar mampu mengembangkan tema dengan
imajinasi sendiri (penambahan tokoh dan latar yang fungsional dan tepat),
memunculkan atau memperjelas alur dan konflik, dan mengidentifikasi amanat
yang akan disampaikan.
Pada siklus II ini, peneliti lebih merata dalam memantau aktivitas menulis
siswa. Selain itu, proses pembimbingan dilakukan lebih intensif kepada beberapa
siswa yang skor menulis cerpen pada siklus I masih kurang. Setelah menulis
cerpen selesai, siswa mengisi jurnal harian. Kemudian, sebelum pertemuan
berakhir guru tetap mengimbau kepada siswa untuk terus berlatih menulis apa
saja yang ingin mereka tulis, sebagai pembelajaran dan pembiasaan. Pada siklus
berikutnya, pembelajaran akan lebih difokuskan pada pilihan kata (diksi) dan
penggunaan bahasa yang sistematis, komunikatif, dan variatif. Peneliti juga akan
menyampaikan beberapa majas serta ungkapan yang dapat membuat cerpen lebih
memiliki karakter dan nilai sastra.

3) Observasi
Pada siklus II ini, mitra peneliti memfokuskan observasi pada aktivitas siswa
dalam proses pembelajaran dan aktivitas guru dalam memotivasi siswa,
memantau dan membimbing siswa, serta memaksimalkan volume suara.
Berdasarkan observasi mitra peneliti, disimpulkan bahwa siswa respon dan
lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, dibuktikan dengan bertambahnya
siswa yang berani bertanya dan berpendapat. Selain itu, guru mulai dapat
mengkondisikan kelas, memantau dan membimbing siswa dengan lebih merata.
Hanya saja, untuk permasalahan volume suara, guru masih belum bisa
memaksimalkannya.
4) Refleksi
Berdasarkan observasi dua orang mitra peneliti, terlihat bahwa pembelajaran
sudah mengalami kemajuan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin aktifnya siswa
berpendapat dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan benar-benar praktis
(tidak memaksakan) sesuai dengan apa yang belum mereka pahami.
Berikut adalah persentase aktivitas siswa pada siklus II.

Tabel 4.4
Persentase Rata-rata Aktivitas Siswa pada Siklus II
No

Aktivitas Siswa

Persentase (%)

1.

Memperhatikan penjelasan guru

89

2.

Mencatat penjelasan guru

80

3.

Mengemukakan pendapat

30

4.

Mengemukakan pertanyaan

40

5.

Menjawab pertanyaan

30

6.

Perilaku tidak sesuai KBM

11

7.

Mengikuti pembelajaran sampai selesai

100

8.

Menulis karangan

100

Berdasarkan

tabel

4.4,

terlihat

bahwa

siswa

lebih

tertarik

untuk

memperhatikan penjelasan guru. Siswa yang bertanya jumlahnya meningkat dan
kualitas pertanyaannya lebih baik dibandingkan pada siklus I. Jumlah siswa yang
berpendapat juga mengalami peningkatan. Pada siklus ini, perilaku siswa yang
tidak sesuai dengan pembelajaran menurun dari 20% menjadi 11%, artinya, pada

siklus II ini, siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan pembelajaran jumlahnya
hanya empat orang dari jumlah siswa yang hadir sebanyak 35 orang.
Berikut adalah catatan lapangan untuk pembelajaran siklus II
Tabel 4.5
Catatan Observasi Pembelajaran Siklus II
No
1.

Aktivitas siswa
Ada siswa yang susah dikondisikan oleh guru sehingga menghambat
keefektifan waktu belajar.

2.

Siswa berpendapat dan bertanya dengan cara yang kurang tertib.

3.

Beberapa siswa belum paham tentang memunculkan konflik dalam
cerpen.

Berdasarkan jurnal harian siswa, terlihat siswa semakin tertarik dengan
pembelajaran. Persentase siswa yang merespon pembelajaran secara positif
meningkat dari 75,7% menjadi 89,9%

dan persentase siswa yang merespon

secara negatif menurun dari 24,3% menjadi 10,1%.
Dalam pembelajaran siklus II ini, kemampuan sebagian besar siswa juga
mengalami kemajuan. Ini terlihat dari segi kemampuan memunculkan konflik,

mengemas judul yang menarik, dan penggambaran latar waktu dan tempat yang
semakin jelas dan tajam. Penggunaan kata yang tidak sesuai dengan EyD pun
mulai berkurang. Berikut adalah persentase kemampuan siswa pada siklus II.
Tabel 4.6
Persentase Kemampuan Siswa pada Siklus II
Kategori

Persentase (%)

Sangat Baik

13,5

Baik

27,7

Cukup

32,4

Kurang

27,7

Berdasarkan tabel 4.6, ada beberapa siswa yang berhasil menulis karangan
yang termasuk kategori sangat baik yaitu sebesar 13,5%. Persentase jumlah siswa
yang karyanya termasuk kategori baik pun mengalami peningkatan dari 8,1%
menjadi 27,7%. Adapun persentase jumlah siswa yang karyanya termasuk
kategori cukup, mengalami peningkatan yaitu dari 21,6% menjadi 32,4% dan
peningkatan yang signifikan adalah menurnnya persentase jumlah siswa yang

karyanya termasuk kategori kurang, yaitu dari 70,3% menjadi 27,7% (menurun
lebih dari setengahnya).
Berikut peneliti menyajikan analisis terhadap enam hasil menulis cerpen
siswa. Dua diantaranya siswa yang belum dianalisis pada siklus I.
Subjek 5
Annisa Nur S.
Judul: Indahnya Berbagi dengan Sesama
Pada siklus II ini, Annisa memperoleh tambahan skor yang cukup sebesar,
yaitu 11 angka. Dengan demikian, skor Annisa yang semula 69 (termasuk
kategori cukup) naik menjadi 80 dan memasuki kategori baik. Tambahan skor
sebanyak 11 angka yang didapatkan Annisa ini dikarenakan pada cerpennya yang
ke-2 Annisa telah mampu menggunakan bahasa yang komunikatif dengan
pembaca. Ini dibuktikan dengan kutipan berikut.
“… bukankah semua manusia dihadapan Tuhan itu sama?”
Selain itu, Annisa juga sudah dapat membedakan cara penulisan dialog
dan bukan dialog. Hal yang paling penting adalah Annisa telah mampu
memunculkan konflik pada cerpen ke-2nya ini. Konflik yang dimunculkan adalah
keraguan tokoh utama yang ingin menolong orang lain namun ia dalam keadaan
terburu-buru untuk segera pulang. Namun, hal yang disayangkan adalah

walaupun telah sesuai dengan isinya, Annisa tidak membuat judul yang menarik
seperti pada cerpennya yang pertama dan tidak menggambarkan latar tempat dan
waktu secara jelas walau rangkaian peristiwa yang ia tulis sudah lengkap dan
disusun secara kausal dan kronologis. Namun, seperti pada cerpennya yang
pertama, Annisa tidak mengalami banyak kesalahan dalam menggunakan ejaan
(sesuai dengan EYD).
Subjek 7
Ayudita P. S.
Judul: Hikmah Bulan Ramadan
Ayu yang hanya mampu menempati kategori cukup dengan perolehan
skor 67 pada siklus I, kini mendapatkan tambahan skor 16 sehingga ia mampu
menempati kategori baik dengan jumlah skor 83. Pada cerpennya yang ke-2 ini,
Ayu telah berhasil memunculkan konflik, yaitu pengorbaan tokoh utama yang
merelakan sebagian uangnya untuk diberikan kepada orang yang lebih
membutuhkan walau orang tersebut belum ia kenal. Saat menceritakan konflik
ini, ayu juga telah dapat menggambarkan latar tempat dan waktu yang jelas. Ini
dibuktikan dalam kutipan sebagai berikut.
“Di bulan Ramadhan, siang hari yang panas, Ibnu tengah berlari …”
dan

“… di pinggir jalan berbatu tajam itu ada seorang anak laki-laki
seusiaya.”
Disamping itu, rangkaian peristiwa yang ada juga telah tersusun secara
kausal dan kronologis. Ayu juga telah menggunakan ejaan yang sesuai dengan
EYD dalam menulis cerpennya, namun belum diiringi dengan penggunaan bahasa
yang komunikatif dan variatif. Namun, judul cerpen yang dibuat Ayu tidak
menarik pembaca untuk mengetahui isinya. Karena dari judul yang ia tulis,
pembaca sudah dapat menebak apa isi cerpen tersebut. Sehingga tidak ada lagi
rasa penasaran dari pembaca untuk mengetahui isinya, akan tetapi judul tersebut
telah sesuai dengan isinya.
Subjek 8
Berliany Nuragnia
Judul: Indahnya Persahabatan
Seperti Annisa dan Ayu, tambahan skor yang diperoleh Berlian pada
siklus II ini juga cukup tinggi, yaitu 11. Dengan demikian, skor Berlian
bertambah dari 79 menjadi 90 yang berarti berada pada kategori sangat baik.
Seperti pada cerpen yang pertama, Berlian terlihat mampu memunculkan konflik
dan alur yang tajam. Meskipun cerita tersebut berdasarkan pengalaman temannya,
Berlian terlihat solah-olah mengalami sendiri peristiwa tersebut. Tentu saja dalam
hal ini Berlian menggunakan imajinasinya sendiri, hingga dapat mengembangkan

cerita temannya menjadi cerpen yang cukup menarik. Dengan demikian, Berlian
juga telah berhasil memunculkan konflik dalam cerpen yang ia buat. Cerpen ini
juga memuat sebuah amanat bagi pembacanya.
Selain itu, Berlian juga mengalami kemajuan dalam hal penggambaran
latar tempat dan waktu. Tidak seperti pada cerpen pertamanya, Berlian telah
mampu menggambarkan latar tempat dan waktu secara jelas. Ini ditunjukkan
dalam kutipan berikut.
“Di siang bolong yang benar-benar terik, malik tengah duduk di pinggir
jalan di kawasan Sukajadi sambil berharap ada orang yang dapat
membantunya.”
Namun, hal yang disayangkan adalah Berlian tidak lagi mambuat judul
yang menarik seperti pada cerpennya yang pertama. Judul cerpennya yang ke-2
ini terkesan biasa saja, tidak menarik pembaca untuk mengetahui isinya. Walau
demikian, judul ini telah sesuai dengan isi cerpen. Berlian juga telah mampu
menyusun rangkaian peristiwa dalam cerpen secara kausal dan kronologis. Tetapi
bahasa yang digunakan kurang komunikatif. Selain itu, ada beberapa kata tidak
baku yang digunakan seperti ngobrol, rapih, dan sebagainya.

Subjek 13
Ellen G. M.
Judul: Baju Baru
Selain Berlian, siswa yang berhasil berada dalam kategori sangat baik
adalah Ellen. Ia mengalami kenaikan skor yang cukup tinggi, yaitu 40. Dengan
demikian, skor yang semula ia peroleh sebesar 50 (dalam kategori kurang), naik
menjadi 90 (dalam kategori sangat baik). Pada cerpennya yang ke-2 ini, Ellen
sudah mampu mengembangkan cerita yang diungkapkan temannya menjadi
cerpen yang cukup baik. Ia menambahkan tokoh baru yang berfungsi sebagai
tokoh pembantu. Selain itu, ia juga telah mampu memunculkan konflik dan
menyiratkan amanat dalam cerpennya yang ke-2 ini.
Selain itu, Ellen juga mengalami kemajuan dalam hal penggambaran latar
tempat dan waktu. Tidak seperti pada cerpen pertamanya, Ellen telah mampu
menggambarkan latar tempat dan waktu secara jelas. Ini ditunjukkan dalam
kutipan berikut.
“Di kamar tidurku, aku biasa memutar musik kesukaanku sebelum tidur.
Saat kebiasaan itu aku lakukan, tiba-tiba… ”
Tetapi, disamping kemajuan-kemajuan itu, Ellen belum bisa membuat
judul cerpen yang menarik. Judul cerpennya yang ke-2 ini terkesan biasa saja,

tidak menarik pembaca untuk mengetahui isinya. Walau demikian, judul ini telah
sesuai dengan isi cerpen. Selain itu, Ellen juga telah mampu menyusun rangkaian
peristiwa dalam cerpen secara kausal dan kronologis. Tetapi bahasa yang
digunakan masih kurang komunikatif dan masih ada beberapa tanda baca yang
kurang benar penggunaannya.
Subjek 31
Revandra P. K.
Judul: Hari Pertama Sekolah
Pada siklus ini, Revandra juga merupakan salah satu siswa yang berhasil
meningkatkan skornya sebanyak 57, sehingga yang semula 33 (dalam kategori
kurang) menjadi 90 (dalam kategori sangat baik). Pada cerpennya yang ke-2 ini,
Revandra sudah mampu mengembangkan cerita yang diungkapkan temannya
menjadi cerpen yang cukup baik. Ia telah mampu memunculkan konflik dan
menyiratkan amanat dalam cerpennya yang ke-2 ini.
Selain itu, Revandra juga telah mampu menggambarkan latar tempat dan
waktu secara jelas. Ini ditunjukkan dalam kutipan berikut.
“... pagi-pagi sekali ia bergegas pergi dari rumah.”
Akan tetapi, disamping kemajuan-kemajuan itu, Revandra belum bisa membuat
judul cerpen yang menarik. Judul cerpennya ini terkesan biasa saja, tidak menarik

pembaca untuk mengetahui isinya. Walau demikian, judul ini telah sesuai dengan
isi cerpen. Selain itu, Revandra juga telah mampu menyusun rangkaian peristiwa
dalam cerpen secara kausal dan kronologis. Tetapi bahasa yang digunakan masih
kurang komunikatif dan masih ada beberapa tanda baca yang kurang benar
penggunaannya.
Subjek 37
Yudi E.
Judul: Liburan
Pada siklus II ini, Yudi berhasil meningkatkan skor sebanyak 20. Dengan
demikian, skornya meningkat dari yang semula 30 menjadi 50. Namun, cerpen
yang ditulis Yudi masih tetap berada dalam kategori kurang. Kekurangan Yudi ini
terletak pada hampir semua kategori penilaian, temasuk pada penulisan judul.
Judul cerpennya ini terkesan biasa saja, tidak menarik pembaca untuk mengetahui
isinya. Walau demikian, judul ini telah sesuai dengan isi cerpen.
Selain itu, Yudi kurang memperhatikan unsur-unsur pendukung cepen
yang lain. Diantaranya adalah pencantuman konflik. Cerpen karya Yudi ini dapat
dikatakan sebuah tulisan yang tidak lebih dari sekadar memberikan informasi
saja. Latar waktu dan tempat tidak digambarkan secara jelas, meskipun rangkaian
peristiwa telah tersusun secara kausal dan kronologis. Demikian pula bahasa yang

digunakan oleh Yudi dalam cerpennya, tidak sistematis dan komunikatif (tidak
melibatkan perasaan pembaca ke dalam cerita).
4.2.3

Siklus III (satu kali pertemuan)

1) Perencanaan
Pembelajaran pada siklus III ini dilaksanakan hari Rabu, tanggal 20 Mei 2009
pada pukul 09.45 sampai dengan 11.05 WIB. Pertemuan ini merupakan
pertemuan terakhir dari keseluruhan penelitian. Pada siklus III ini diharapkan
siswa mampu menulis sebuah cerpen yang memenuhi kriteria, yakni mampu
membuat judul yang menarik dan sesuai dengan tema/isi, mencantumkan
penggambaran tokoh secara fungsional, jelas, efektif dan tepat, menggambarkan
latar tempat dan waktu dengan jelas dan sesuai dengan peristiwa, rangkaian
peristiwa lengkap (kausal dan kronologis), dan menggunakan bahasa yang
sistematis, komunikatif, dan variatif.
Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode tanya-jawab
dan penugasan. Kekurangan dalam karangan siswa secara umum dipaparkan di
depan kelas dan dibahas bersama-sama.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang siswa pada siklus III,
fokus pembelajaran siklus III ini adalah menggunakan pilihan kata (diksi) dan
bahasa yang sistematis, komunikatif, dan variatif. Dengan demikian, siswa akan

membuat sebuah cerpen yang tidak hanya dimengerti dan menarik bagi dirinya
sendiri, tetapi juga bagi orang lain.
2) Pelaksanaan tindakan
Siklus ini dilaksanakan pada jam pelajaran ke-5 dan ke-6, sama seperti siklussiklus sebelumnya. Jam pelajaran ke-5 dan ke-6 ini dimulai setelah istirahat
pertama.

Dengan

demikian,

peneliti

sering

merasa

kesulitan

untuk

mengkondisikan siswa yang belum selesai menghabiskan makanan atau
minumannya, hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk menunggu
mereka siap belajar kembali.
Begitu pula yang terjadi pada siklus III ini, peneliti terpaksa menunggu siswa
yang membawa makanan dan minuman ke kelas untuk menghabiskan dan
memberesinya. Pada pukul 09.55, barulah seluruh siswa terlihat siap untuk belajar
kembali.
Seperti biasa, pada awal pembelajaran peneliti bertanya tentang kabar siswa
dan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran. Siswa menjawab sudah siap.
Kemudian peneliti bertanya kepada siswa tentang kegiatan menulis mereka di
rumah. Ada sebagian siswa yang menjawab telah mulai membiasakan diri
menulis peristiwa yang mereka alami setiap hari di buku harian. Ada juga yang
menjawab suka menulis puisi, dan menulis kata-kata mutiara yang mereka
dapatkan dari seseorang. Berikut adalah kutipan percakapannya.

Guru

: Kalian sudah mencoba menulis yang Ibu perintahkan pada pertemuan
sebelumnya?

Siswa

: Udah, Bu. Saya sekarang punya buku harian untuk nulis apa yang
saya alami setiap hari.

Siswa

: Kalau nulis puisi boleh kan, Bu? Soalnya saya suka nulis puisi.

Siswa

: Iya, Bu, sama kata mutiara gitu, boleh kan, Bu?

Guru

: Iya, boleh. Semua yang kalian tulis itu bagus. Yang penting kalian
merasa senang menulis saja dulu. Mudah-mudahan ke depan nanti
kalian bisa mendapatkan manfaat dari kebiasaan menulis kalian itu.
Asal jangan membiasakan menulis contekan aja!
: Ibu, tau aja?

Siswa

Selanjutnya, peneliti membahas secara singkat kesalahan-kesalahan menulis
cerpen yang mereka lakukan dan menginformasikan beberapa siswa yang sudah
cukup baik menulis cerpen. Setelah itu, peneliti menjelaskan tentang pilihan kata
(diksi) dan bahasa yang sistematis, komunikatif, dan variatif dalam cerpen
termasuk majas dan ungkapan). Kemudian peneliti mempersilakan siswa untuk
bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Sesaat kemudian, ada beberapa siswa
yang mengajukan pertanyaan. Berikut adalah kutipannya.
Siswa

: Bu, saya belum mengerti apa perbedaan majas dengan ungkapan?

Peneliti

: Ada yang tau, apa perbedaan majas dengan ungkapan?

Siswa

: Sama, Bu.

Peneliti

: Benar, sama? Ada yang mau menjawab lagi?

Siswa

: Kayaknya sih beda, Bu, tapi gak tau apa perbedaannya, soalnya
mirip-mirip gitu.

Peneliti

Siswa

: Baik, Ibu akan jelaskan. Majas dan ungkapan merupakan gaya
bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis karyanya. Namun,
majas merupakan gaya bahasa yang telah disepakati oleh sastrawan
lain dan memiliki arti yang pasti jika dianalisis. Sedangkan ungkapan
merupakan gaya bahasa pengarang sendiri yang menjadi ciri khas
baginya yang mungkin belum pernah digunakan oleh orang lain dan
hanya pengarang sendiri yang mengetahui apa maksudnya secara
pasti, sedangkan pembaca hanya dapat menganalisisnya saja, tanpa
mengetahuinya secara pasti (dalam menjelaskan, peneliti
menggunakan contoh agar siswa memahami apa yang dimaksud oleh
peneliti). Ada yang mau bertanya lagi?
: Bu, bahasa yang ditulis di dalam cerpen nanti boleh menggunakan
bahasa tidak baku kan? Misalnya kalau mau nulis ucapan tokohnya
gitu, Bu.

Peneliti

: Boleh, tapi ada aturannya. Masih ingat kan? Kalau mau menulis kata
tidak baku atau bahasa daerah, harus ditulis bercetak miring atau
diberi tanda kutip. Nah, untuk dialog para tokoh, harus ditulis
menjorok atau sama dengan spasi dan diberi tanda kutip. Sampai
disini, ada yang mau ditanyakan lagi?

Siswa

: Tidak ...

Selanjutnya, setelah tidak ada lagi siswa yang bertanya, peneliti mengajak
seluruh siswa ke luar ruangan untuk bermain games concentration. Pada
pertemuan ini, games concentration yang dimainkan bernama “Mencari Warna
Impian”. Selain melatih konsentrasi, games ini bertujuan untuk melatih kesabaran
dan kerja sama kelompok. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaannya.
1) Setelah menjelaskan metode pembelajaran yang akan dilakukan, guru
menyuruh seluruh siswa untuk berdiri dan dibagi menjadi beberapa kelompok.
Masing-masing kelompok terdiri atas enam orang.

2) Setelah itu guru membuat batas pada daerah yang akan menjadi tempat
bermain. Batas ini dapat berupa garis lingkaran atau persegi panjang, atau
bentuk yang lain yang cukup luas.
3) Guru menyuruh kelompok pertama untuk berdiri berpasangan di depan garis
batas. Tiga orang diantaranya ditanya warna apa yang mereka sukai. Setelah
mereka menjawab, maka mata mereka ditutup oleh pasangannya masingmasing dengan syal atau penutup mata lainnya.
4) Kemudian guru meletakkan warna kesukaan yang telah mereka sebutkan tadi
ke dalam daerah yang dipisahkan oleh garis batas. Mereka bertugas untuk
mencari warna kesukaan mereka dengan syarat dalam keadaan mata tertutup
dan tidak boleh melewati garis batas. Sedangkan pasangannya bertugas
memberikan instruksi ke arah mana mereka harus bergerak untuk
mendapatkan warna kesukaannya dengan syarat tidak boleh masuk ke daerah
yang dimasuki ketiga temannya.
5) Ketiga siswa pencari warna kesukaannya tersebut harus berkonsentrasi untuk
mendengarkan instruksi hanya dari pasangannya saja. Jika warna kesukaan
telah berhasil didapatkan, maka mereka harus kembali ke tempat semula
dengan instruksi dari pasangan mereka. Bagi pasangan yang gagal, maka
harus berbagi cerita tentang pengalaman yang paling berkesan kepada temantemannya.

6) Setelah ada beberapa siswa yang menceritakan pengalamannya, maka guru
menyuruh siswa agar memilih salah satu pengalaman teman mereka yang
telah mereka dengar dan mereka ingat, kemudian dikembangkan menjadi
sebuah cerita pendek dengan menggunakan bahasa mereka sendiri.
Selanjutnya, peneliti terus memantau dan membimbing secara lebih intensif
kepada siswa yang nilai menulis cerpennya masih kurang. Di akhir pembelajaran,
peneliti menyuruh siswa mengisi jurnal harian.
3) Observasi
Pada siklus III ini, mitra peneliti memfokuskan observasi pada aktivitas siswa
dalam proses pembelajaran dan aktivitas peneliti dalam memberikan penjelasan,
memantau dan membimbing siswa, serta mengefektifkan waktu. Temuan-temuan
pada pembelajaran siklus III ini adalah sebagai berikut.
a) Siswa tampak semakin menunjukkan respon positif terhadap pembelajaran
yang

dibuktikan

dengan

semakin

meningkatnya

partisipasi

dalam

pembelajaran.
b) Peneliti dapat memberikan motivasi melalui pujian dan cerita serta kata-kata
yang diberikan kepada siswa untuk memotivasi.
c) Pada pertemuan ini, peneliti kurang mengontrol waktu, sehingga melebihi jam
pelajaran. Ini karena disebabkan oleh berbagai hal.

4. Refleksi
Berdasarkan observasi dua orang mitra peneliti, terlihat bahwa pembelajaran
sudah mengalami kemajuan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin aktifnya siswa
berpendapat dan mengajukan pertanyaan serta minimnya perilaku siswa yang
menyimpang dari pembelajaran.
Berikut adalah persentase aktivitas siswa pada siklus III.
Tabel 4.7
Persentase Rata-rata Aktivitas Siswa pada Siklus III
No

Aktivitas Siswa

Persentase (%)

1.

Memperhatikan penjelasan peneliti

97

2.

Mencatat penjelasan peneliti

80

3.

Mengemukakan pendapat

43

4.

Mengemukakan pertanyaan

20

5.

Menjawab pertanyaan

60

6.

Perilaku tidak sesuai KBM

3

7.

Mengikuti pembelajaran sampai selesai

100

8.

Menulis karangan

100

Berdasarkan tabel 4.7, terlihat bahwa hampir semua siswa tertarik untuk
memperhatikan penjelasan peneliti. Siswa yang bertanya jumlahnya menurun dari
40% (14 dari 35 orang) menjadi 20% (7 dari 36 orang) karena mereka sudah
mulai paham bagainama menulis cerpen yang baik. Siswa yang berpendapat
mengalami peningkatan yaitu dari 30% (11 dari 35 orang) menjadi 43% (15 dari
36 orang). Pada siklus ini, perilaku siswa yang tidak sesuai dengan pembelajaran
hanya tinggal satu orang saja.
Berikut adalah catatan lapangan untuk pembelajaran siklus III.
Tabel 4.8
Catatan Observasi Pembelajaran Siklus III
No

Aktivitas siswa

1.

Guru kurang mengantisipasi adanya ketidakefektifan waktu.

2.

Siswa kurang disiplin waktu dalam mengikuti pembelajaran.

3.

Siswa tampak tertarik dan ingin memahami pembelajaran yang
berhubungan dengan sastra Indonesia lainnya.

Berdasarkan jurnal harian siswa, terlihat siswa semakin tertarik dengan
pembelajaran. Persentase siswa yang merespon pembelajaran secara positif

meningkat dari 89,9% (31 dari 35 orang) menjadi 94,6% (34 dari 36 orang) dan
persentase siswa yang merespon secara negatif menurun dari 10,1% (3 dari 35
orang) menjadi 5,4% (2 dari 36 orang).
Dalam pembelajaran siklus III ini, kemampuan sebagian besar siswa
mengalami kemajuan. Ini terlihat dari segi kemampuan memunculkan konflik,
mengemas judul yang menarik, dan penggambaran latar waktu dan tempat yang
semakin jelas dan tajam serta pilihan kata dan penggunaan bahasa yang lebih
variatif.
Berikut adalah persentase kemampuan siswa pada siklus III.
Tabel 4.9
Persentase Kemampuan Siswa pada Siklus III
Kategori

Persentase (%)

Sangat Baik

16,2

Baik

29,7

Cukup

40,5

Kurang

0

Berikut peneliti menyajikan analisis terhadap lima karangan siswa.

Subjek 5
Annisa Nur S.
Judul: Tragedi Tangga Darurat
Pada siklus III ini, Annisa memperoleh tambahan skor yang cukup
sebesar, yaitu 13 angka. Dengan demikian, skor Annisa yang semula 80
(termasuk kategori baik) naik menjadi 93 dan memasuki kategori sangat baik.
Tambahan skor sebanyak 13 angka yang didapatkan Annisa ini dikarenakan pada
cerpennya yang ke-3 Annisa lebih baik dalam menggunakan bahasa yang
komunikatif dengan pembaca.
Selain itu, hal yang paling penting adalah Annisa telah mampu
mengembangkan cerpen dengan menggunakan imajinasinya sendiri seperti
memunculkan para tokoh baru yang fungsional, alur/rangkaian peristiwa dan latar
yang ia ciptakan sendiri dan ia ceritakan dengan jelas. Selain itu, pada cerpennya
yang ke-3 ini, Annisa telah mencantumkan judul yang cukup menarik dan
mengundang rasa ingin tahu pembaca. Kemudian, latar tempat dan waktu juga
telah ia gambarkan secara jelas. Namun, masih ada beberapa kesalahan dalam
menggunakan ejaan.

Subjek 7
Ayudita P. S.
Judul: Hantu China
Ayu yang telah mampu menempati kategori baik dengan perolehan skor
83 pada siklus II, kini mendapatkan tambahan skor 9 sehingga ia mampu
menempati kategori sangat baik dengan jumlah skor 92. Pada cerpennya yang ke3 ini, Ayu telah berhasil membuat konflik lebih tajam dibandingkan sebelumnya.
Saat menceritakan konflik ini, ayu juga telah dapat menggambarkan latar tempat
dan waktu yang lebih jelas.
Disamping itu, rangkaian peristiwa yang ada juga telah tersusun secara
kausal dan kronologis. Ayu juga telah menggunakan ejaan yang sesuai dengan
EyD dalam menulis cerpennya, namun belum diiringi dengan penggunaan bahasa
yang komunikatif dan variatif. Judul cerpen yang dibuat Ayu juga cukup menarik
pembaca untuk mengetahui isinya. Judul tersebut juga telah sesuai dengan isi
cerpen yang ia buat.

Subjek 8
Berliany Nuragnia
Judul: Hantu Pemain Drama
Seperti Annisa dan Ayu, Berlian juga mendapatkan tambahan skor pada
siklus III ini, yaitu 4. Dengan demikian, skor Berlian bertambah dari 90 menjadi
94 yang berarti berada pada kategori sangat baik. Seperti pada cerpen yang
pertama dan kedua, Berlian terlihat nampak terampil dalam menggunakan
imajinasinya sendiri, hingga dapat mengembangkan cerita temannya menjadi
cerpen yang cukup menarik. Dengan demikian, Berlian juga telah berhasil
mempertajan konflik, alur, dan latar dalan cerpen. Cerpen ini juga memuat sebuah
amanat bagi pembacanya.
Pada siklus III ini Berlian kembali menampilkan judul yang menarik
seperti pada cerpennya yang pertama. Judul cerpennya yang ke-3 ini berhasil
menarik rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui isinya. Judul ini pun sangat
sesuai dengan isi cerpen. Berlian juga telah mampu menyusun rangkaian
peristiwa dalam cerpen secara kausal dan kronologis, walaupun bahasa yang
digunakan kurang komunikatif dan masih ada berapa ejaan yang perlu diperbaiki.

Subjek 10
Dea Aprilianti
Judul: Tangan Dingin di Tangga Darurat
Pada siklus III ini, dapat dikatakan Dea telah sempurna mempertajam
konflik, menceritakan alur/rangkaian peristiwa, dan menggambarkan latar tempat
dan waktu. Dengan demikian, tambahan skor yang diperoleh Dea pada siklus III
ini adalah 5. Sehingga skor Dea bertambah dari 90 menjadi 95 yang berarti berada
pada kategori sangat baik.
Selain itu, judul cerpennya yang ke-3 ini berhasil menarik rasa ingin tahu
pembaca untuk mengetahui isinya. Judul ini pun sangat sesuai dengan isi cerpen
yang ia tulis. Bahasa yang digunakan pun cukup variatif dan komunikatif.
Subjek 14
Haditya Agung Jadmiko
Judul: Seseorang di Tangga
Haditya memperoleh skor 75 pada siklus III ini. Dengan demikian,
cerpen Haditya masuk ke dalam kategori baik. Pada cerpennya yang ke-3 ini,
Haditya telah mampu membuat judul yang cukup menarik perhatian pembaca
untuk mengetahui isinya.

Selain itu, Haditya telah mampu menggambarkan latar tempat dan
waktu secara jelas dala cerpennya ini. Ia juga telah mampu memunculkan
konflik dari cerita ini dan membuat rangkaian peristiwa tersusun secara kausal
dan kronologis. Demikian pula bahasa yang digunakan oleh Haditya dalam
cerpennya, sudah cukup sistematis.
4.2.4

Analisis secara umum terhadap cerpen karya siswa

Berikut adalah analisis cerpen siswa dari siklus I sampai siklus III.
1) Rata-rata siswa belum mampu membuat judul yang menarik pada saat
siklus I, hanya beberapa orang saja yang telah mampu melakukannya. Hal
ini terulang kembali pada siklus II, bahkan ada siswa yang pada siklus I
telah menulis judul yang menarik, namun tidak demikian pada siklus II.
Pada siklus III, sebagian besar siswa telah mampu membuat judul cerpen
yang menarik dan sesuai dengan tema/isi cerpen.
2) Pada siklus I, siswa banyak yang menulis cerpen tanpa memunculkan
konflik, menggambarkan latar tempat dan waktu secara jelas, ejaan yang
sesuai EYD, dan bahasa/pilihan kata yang menarik, variatif dan
komunikatif. Pada siklus II, kesalahan-kesalahan ini mulai berkurang.
Demikian pula pada siklus III, sebagian besar siswa telah mampu
memunculkan konflik, menggambarkan latar tempat dan waktu, rangkaian
peristiwa yang kronologis, dan ejaan serta bahasa yang variatif dan
komunikatif.

3) Pada siklus I, siswa pada umumnya hanya menceritakan kembali apa yang
diceritakan oleh temannya tanpa melakukan pengembangan. Sebagian
kecil siswa mengulangi kembali kesalahan ini pada siklus II. Namun, pada
siklus III, seluruh siswa telah mampu mengembangkan tema yang
diperoleh dari temannya ke dalam sebuah cerpen.

4.3 Tahap Evaluasi
4.3.1

Penerapan metode berbagi pengalaman untuk meningkatkan mutu
menulis cerita pendek

Karakteristik siswa yang memiliki motivasi rendah dalam menulis cerpen,
menuntut peneliti untuk memilih metode, media, dan teknik yang tepat sebagai
komponen pembelajaran untuk pokok bahasan ini. Yang dimaksud tepat di sini
adalah sesuai dengan karakter, tidak memberatkan atau menekan, dan memberikan
kemudahan tanpa mengenyampingkan tujuan pembelajaran.
Sesuai dengan judul penelitian, pengutamaan komponen pembelajaran dalam
penelitian ini adalah metode pembelajaran. Penerapan metode berbagi pengalaman ini
dinilai oleh peniliti cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen
karena bertujuan untuk membantu siswa menemukan topik yang menarik agar
dikembangkan mejadi sebuah cerpen. Selain itu, metode ini akan diterapkan melalui
berbagai jenis permainan, salah satunya adalah games concentration yang
memberikan suasana santai, aktif, ceria, dan melatih siswa agar berkonsentrasi ketika

melakukan sesuatu. Dengan demikian, metode ini tidak memberatkan siswa dalam
upaya mencapai tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menulis sebuah cerpen
yang baik.
Games concentration yang dimanfaatkan untuk menerapkan metode berbagi
pengalaman adalah sebagai berikut.
Pada siklus I, games yang digunakan bernama “Angin Bertiup”
Pada siklus II, games yang digunakan bernama “Tukar Dong”
Pada siklus III, games yang digunakan bernama “Mencari Warna Impian”
Penerapan teknik berbagi pengalaman untuk meningkatkan mutu menulis cerpen
pada siswa dilakukan dengan mencari dan memilih games yang sesuai dengan
karakter dan kondisi siswa serta kondisi lingkungan sekolah.
Adapun langkah-langkah penerapannya adalah sebagai berikut.
1) Siklus I
a) Setelah menjelaskan metode pembelajaran yang akan dilakukan, peneliti
menyuruh seluruh siswa untuk berdiri dan membentuk sebuah lingkaran
besar,
b) Kemudian, barulah games concentration dimulai. Salah satu games yang
dipakai bernama ‘Angin Bertiup’. Peneliti menyuruh siswa agar menyimak
cerita dan melakukan apa yang diinstruksikan pada saat kata kunci diucapkan

oleh Peneliti. Jika peneliti mengucapkan kata kunci “Angin dari kiri!” maka
siswa harus mengangkat kedua tangannya dan menggerak-gerakkannya ke
arah kanan mereka sambil berkata “Huuu…!” (mengikuti suara angin). Begitu
selanjutnya jika ada aba-aba “Angin dari kanan!”, “Angin dari depan!”,
“Angin dari belakang”, mereka harus menggerakkan tanggannya ke arah
yang berlawanan sambil berkata “Huuu…!”. Sampai akhirnya ada aba-aba
“Angin ribut!” maka seluruh siswa harus berlarian mencari posisi baru dan
orang di sampingnya harus berbeda pula (tidak boleh sama dengan posisi
yang sebelumnya),
c) Siswa yang tidak konsentrasi sehingga salah arah pada saat menggerakkan
tangannya (tidak sesuai dengan instruksi), maka akan diberi sanksi yaitu
menceritakan pengalaman pribadi di depan teman-temannya,
d) Setelah ada beberapa siswa yang terkena sanksi dan menceritakan
pengalaman pribadinya, maka peneliti menyuruh siswa agar memilih salah
satu pengalaman pribadi teman mereka yang telah mereka dengar dan mereka
ingat, kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek dengan
menggunakan bahasa mereka sendiri.
2) Siklus II
a) Setelah menjelaskan aturan mainnya, guru menyuruh siswa menyiapkan
selembar kertas dan sebuah ballpoint atau pensil di atas meja. Setelah itu,

guru memerintahkan semua siswa untuk menulis sebuah peristiwa yang paling
berkesan baginya.
b) Setelah seluruh siswa selesai menuliskan apa yang diperintahkan, guru
menyuruh agar siswa siap menukarkan kertasnya dengan temannya. Setiap
guru mengatakan “beri ke kanan” maka siswa harus memberikan kertasnya ke
teman sebelah kiri mereka, dan jika guru mengatakan “beri ke depan” maka
siswa memberikan kertasnya ke teman yang ada di belakang mereka, begitu
sebaliknya. Sedangkan siswa yang berada paling pinggir sebelah kanan dan
kiri serta depan dan belakang, harus menumpuk kertas yang mereka pegang
jika tidak ada teman di sebelah/posisi yang diinstruksikan.
c) Setelah beberapa kali mereka bertukar kertas, guru mengambil kertas yang
tertumpuk dan membagikannya kepada siswa yang belum mendapatkannya.
Setelah semua siswa mendapatkan kertas, guru menyuruh siswa membuat
sebuah cerpen dari tema/cerita yang ada pada kertas tersebut. Cerpen yang
dibuat harus memenuhi kriteria cerpen seperti yang telah dijelaskan.
3) Siklus III
a) Setelah menjelaskan metode pembelajaran yang akan dilakukan, guru
menyuruh seluruh siswa untuk berdiri dan dibagi menjadi beberapa kelompok.
Masing-masing kelompok terdiri atas enam orang.

b) Setelah itu guru membuat batas pada daerah yang akan menjadi tempat
bermain. Batas ini dapat berupa garis lingkaran atau persegi panjang, atau
bentuk yang lain yang cukup luas.
c) Guru menyuruh kelompok pertama untuk berdiri berpasangan di depan garis
batas. Tiga orang diantaranya ditanya warna apa yang mereka sukai. Setelah
mereka menjawab, maka mata mereka ditutup oleh pasangannya masingmasing dengan syal atau penutup mata lainnya.
d) Kemudian guru meletakkan warna kesukaan yang telah mereka sebutkan tadi
ke dalam daerah yang dipisahkan oleh garis batas. Mereka bertugas untuk
mencari warna kesukaan mereka dengan syarat dalam keadaan mata tertutup
dan tidak boleh melewati garis batas. Sedangkan pasangannya bertugas
memberikan instruksi ke arah mana mereka harus bergerak untuk
mendapatkan warna kesukaannya dengan syarat tidak boleh masuk ke daerah
yang dimasuki ketiga temannya.
e) Ketiga siswa pencari warna kesukaannya tersebut harus berkonsentrasi untuk
mendengarkan instruksi hanya dari pasangannya saja. Jika warna kesukaan
telah berhasil didapatkan, maka mereka harus kembali ke tempat semula
dengan instruksi dari pasangan mereka. Bagi pasangan yang gagal, maka
harus berbagi cerita tentang pengalaman yang paling berkesan kepada temantemannya.

f) Setelah ada beberapa siswa yang menceritakan pengalamannya, maka guru
menyuruh siswa agar memilih salah satu pengalaman teman mereka yang
telah mereka dengar dan mereka ingat, kemudian dikembangkan menjadi
sebuah cerita pendek dengan menggunakan bahasa mereka sendiri.
Dengan metode pembelajaran ini, siswa lebih termotivasi untuk mengikuti
pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya siswa dalam bertanya dan
berpendapat selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Mereka merasa terfasilitasi
dalam mendapatkan topik yang akan dikembangkan menjadi cerpen. Berikut adalah
hasil observasi mengenai aktivitas siswa dari siklus I sampai siklus III.
Tabel 4.10
Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Tiga Siklus

No.

Aktivitas Siswa

Persentase Setiap Siklus
I
II
III

1

Memperhatikan penjelasan guru

80

89

97

2

Mencatat penjelasan guru

70

80

80

3

Mengemukakan pendapat

10

30

45

4

Mengemukakan pertanyaan

20

40

20

5

Menjawab pertanyaan

10

30

60

6

Merilaku yang tidak sesuai dengan
kegiatan pembelajaran

20

11

3

7

Mengikuti kegiatan
sampai selesai

100

100

100

8

Menulis karangan

100

100

100

pembelajaran

Jika tabel tersebut dikonversi ke dalam diagram batang, akan terlihat seperti berikut.
Diagram 4.1
Observasi Aktivitas Siswa Setiap Siklus
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Berdasarkan diagram di atas tampak bahwa dari siklus I ke siklus II siswa semakin
antusius memperhatikan penjelasan guru. Pada siklus III hanya satu orang siswa yang
belum dapat dikondisikan untuk memperhatikan penjelasan guru. Siswa juga semakin
berani bertanya dan berpendapat atau menjawab pertanyaan temannya atau guru. Jika
disimpulkan, guru berhasil memberikan moti
motivasi
vasi kepada mereka untuk aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Jumlah siswa yang melakukan aktivitas di luar kegiatan
pembelajaran terus berkurang dari siklus ke siklus.

Selain dari aktivitas siswa, ketertarikan siswa terhadap pembelajaran juga
dibuktikan oleh jurnal harian siswa. Berikut adalah jurnal harian siswa selama mereka
mengikuti pembelajaran dari siklus I sampai siklus III.
Tabel 4.11
Persentase Kesan Siswa Terhadap Pembelajaran pada Setiap Siklus
Persentase setiap siklus
Jenis komentar

Rata-rata
I

II

III

Positif

75,7

89,9

94,6

86,7

Negatif

24,3

10,1

5,4

13,6

Jika tabel tersebut dikonversikan ke dalam diagram, akan terlihat sebagai berikut.

Diagram 4.2
Kesan Siswa Terhadap Pembelajaran pada Setiap siklus
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Berdasarkan diagram di atas tampak bahwa dari siklus ke siklus persentase kesan
positif siswa terhadap kegiatan pembelajaran semakin meningkat yaitu dari 75,7%
pada siklus I kemudian menjadi 89,9% pada siklus II, dan 94,6% pada siklus III.
Sebaliknya, persentase kesan negatif siswa semakin
semakin berkurang. Sampai pada siklus
III, persentase kesan negatif siswa terhadap pembelajaran tinggal 5,4%.
4.3.2 Kemampuan menulis cerpen siswa kelas X-D
X
Melalui metode pembelajaran yang digunakan, siswa menjadi lebih aktif dan
lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Metode tanya jawab dan diskusi
membuat siswa termotivasi untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Motivasi serta bimbingan yang diberikan ooleh
leh guru membantu siswa untuk mengikuti

pembelajaran dan berperan aktif di dalamnya, menghindarkan diri dari aktivitasaktivitas yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, serta menulis cerpen sebaikbaiknya. Apalagi, guru menggunakan permainan dalam menyajikan teknik ini
sehingga siswa merasa lebih santai (tidak terbebani) dalam mengikuti pelajaran.
Dengan model pembelajaran ini, kemampuan siswa dalam menulis cerpen
mengalami peningkatan. Berikut adalah skor menulis cerpen siswa dari siklus I
sampai siklus III.
Tabel 4.12
Skor Menulis Cerpen Siswa
Siklus
No.

Nama

Rata-rata
I

II

III

1

Aaron Dupe

68

izin

88

78

2

Aditya Triyulianto N.

40

izin

70

55

3

Alyssa Nadhira W.

42

63

sakit

52,5

4

Amelia Qadaryanti

52

92

76

73,3

5

Annisa Nur S.

69

80

93

80,6

6

Ayesha Bilqis

54

90

91

78

7

Ayudita P.

67

83

92

80,6

8

Berliany Nuragnia

79

90

94

87,6

9

Chintya P. R.

51

77

84

70,7

10

Dea Aprilianti P.

87

90

95

90,6

11

Dingga Rizky R.

70

72

73

71,7

12

Edvan Berliansa

51

54

75

60

13

Ellen G. M

50

90

93

77,6

14

Haditya Agung J.

50

63

75

62,6

15

Haidar R. A

68

69

69

68,6

16

Ibnu Akbar F.

67

70

75

70,6

17

Ilman R. H.

51

77

79

69

18

Iman P. W.

34

50

69

51

19

Maharanny P.

29

48

95

57,3

20

Meigy Saputra D.

37

71

72

60

21

M. Reno Reynaldi

33

37

71

47

22

M. Iqbal Fadillah

33

56

62

50,3

23

M. Rahadyan W.

27

52

57

45,3

24

Nanda Adi C.

29

49

75

51

25

Nia Karniawati

44

49

68

53,7

26

Nicko Zulfikar

54

61

66

60,3

27

Nur Khansa R.

48

69

70

62,33

28

Nurul Nanda K.

70

70

74

71,3

29

Patriati Nusantari

70

72

74

72

30

Raisya Silvi A. K.

75

89

92

85,3

31

Revandra Putra K.

33

90

90

71

32

Rifki Afina P.

30

41

62

44,3

33

Rosalia Dewi L.

52

67

72

63,7

34

Sarah Annisaa

37

48

71

52

35

Tiara Mar’atus S.

37

60

75

57,3

36

Validiah A. F.

68

69

izin

68,5

37

Yudi Ermandani

30

50

71

50,3

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari siklus I ke siklus II hampir semua siswa
yaitu 97,3% mengalami peningkatan skor yang berarti pula meningkatnya
kemampuan mereka dalam menulis cerpen, hanya satu orang (2,7%) yang skornya
tetap. Pada siklus II ke siklus III yang mengalami peningkatan sebanyak 91,9%, yang
menurun 2,7%, dan yang tetap 5,4%.
Dari tabel di atas diperoleh skor tertinggi dan skor terendah uuntuk setiap siklus.

Tabel 4.13
Persentase Kemampuan Tertinggi dan Terendah Menulis Cerpen

Persentase Setiap Siklus

Tingkat Kemampuan

Tingkat kemampuan
tertinggi
Tingkat kemampuan
terendah
Tingkat kemampuan rata
ratarata

I

II

III

87

92

95

27

41

62

57

66,5

78,5

Apabila tabel di atas dikonversi ke dalam diagram batang, akan terlihat seperti
berikut.
Diagram 4.3
Persentase Kemampuan Menulis Cerpen Siswa
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Pada tabel di atas tampak bahwa kemampuan tertinggi pada siklus I adalah 87
kemudian meningkat menjadi 96 dan pada siklus III tetap 96. Tingkat kemampuan
terendah pun meningkat, dari 27 pada siklus I menjadi 41 pada siklus II dan 62 pada
siklus III. Tingkat kemampuan rata-rata meningkat, berurutan dari siklus I sampai
siklus III yaitu 57, 68.5, dan 79.
Dengan demikian, kemampuan tertinggi setiap siklus meningkat. Begitu pula dengan
tingkat kemampuan terendah dan kemampuan rata-rata.
4.3.3 Kendala-kendala dalam proses pembelajaran
Pada pelaksanaannya, pembelajaran menulis cerpen dengan penerapan metode
berbagi pengalaman terjadi beberapa kendala yang dialami siswa di antaranya:
1) siswa mengalami kesulitan untuk memahami penjelasan peneliti tentang menulis
cerpen yang baik, sehingga peneliti harus menerangkannya berulang-ulang.
2) siswa sudah mendapatkan ide untuk menulis cerpen, namun belum mampu
mengembangkannya menjadi sebuah cerpen yang baik.
3) siswa sering kurang memperhatikan ejaan dalam karya yang mereka buat.
4) masih ada siswa yang belum berani bertanya atau berpendapat.
5) masih ada siswa yang kurang memperhatikan instruksi dari guru.
6) pada siklus I siswa tampak masih berat mengikuti pembelajaran.
Sedangkan kendala-kendala yang dialami oleh peneliti antara lain:
1) pada siklus I, peneliti kesulitan untuk membangkitkan motivasi siswa.
2) peneliti belum mampu mengefektifkan waktu.

3) peneliti belum mampu memaksimalkan volume suara ketika dalam pembelajaran.
4) peneliti belum mampu memantau aktivitas siswa dan membimbing mereka secara
merata.
4.3.4 Solusi
Dengan berbagai kendala yang dihadapi, peneliti harus mencari solusi untuk
menyelesaikannya. Berikut adalah beberapa solusi yang digunakan peneliti untuk
menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pembelajaran menulis cerpen
dengan penerapan metode berbagi pengalaman.
1) Mengulang penjelasan mengenai cerpen secara lebih detail.
2) Menjelaskan hal-hal yang harus ada dalam sebuah cerpen (unsur-unsur
pendukung).
3) Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya di luar kelas.
4) Peneliti mendekati dan menanyakan apakah ada yang belum dipahami kepada
siswa yang belum berani bertanya atau berpendapat.
5) Mencari berbagai cara agar siswa memperhatikan perintah guru.
6) Melakukan pendekatan lebih intensif dengan siswa baik pada saat belajar di
dalam kelas maupun di luar kelas.
7) Lebih intensif dalam membimbing siswa yang masih kurang kemampuannya
dalam menulis cerpen.

