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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.LATAR BELAKANG MASALAH 

Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu pembelajaran 

yangdifokuskan agar siswa yang mempelajarinya bisa memahami seperti apa Bahasa 

Indonesiadan menggunakannya sebagai alat komunikasi baik di dalam kelas maupun di- 

luar kelas. Materibahasa Indonesia merupakan subjek yang sangat penting bagi setiap 

orang dalamlingkungan sosialnya. Keberadaan bahasa ini tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupanmanusia dan selalu mengikuti aktivitasnya. Oleh karena itu, dalam pelajaran 

Bahasa Indonesiaselalu diarahkan untuk mendapatkan dan meningkatkan kemampuan 

siswa dalamberkomunikasi secara lisan maupun tertulis.  

Seperti kita ketahui mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran 

yang tidak hanya mengembangkan aspek kognitif tetapi juga aspek ketrampilan 

/skill.Ketrampilan yang dikembangkannya pun dapat meliputi kegiatan berbicara seperti 

pidato, ceramah dan kegiatan menulis seperti menulis surat, proposal ,puisi, dan cerita. 

Kegiatan menulis cerita pendek dalam  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) telah dikenalkan pada siswa sejak duduk di  kelas X sampai duduk di kelas XII.  

Materi penulisan cerpen sederhana ini pun mengambil objek yang tidak jauh dari 

peristiwa-peristiwa yang dialami siswa-siswa dalam aktivitas kesehariannya. 

Beranjak dari kompetensi dasar yang disyaratkan dalam standar kompetentsi 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas XII (lihat Kompetensi Dasar 8.2), sebagai guru saya 

tergelitik untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa-siswi SMA Santa Angela dalam 

menulis cerpen sederhana berkaitan dengan kehidupan orang lain baik dari segi 

pelaku,peristiwa maupun latarnya.Dasar pertimbangan meneliti lebih lanjut tentang 

ketrampilan menulis cerpen sederhana ini adalah pertama pengalaman penulis beberapa 

silam ketika  mengajar di kelas XI ,di mana pada saat diminta menulis cerpen siswa 

senantiasa mengeluh tidak bisa .Mereka lebih nyaman untuk membaca cerpen dan 

membuat sinopsis atau bila perlu membuat resensi saja .Bila sampai menulis cerpen pun 

,mereka lebih mengatakan semata-mata memenuhi tugas guru dan mendapatkannya 

dengan mendownload dari internet dengan perubahan secukupnya.Kedua, ketika penulis 

mengajar di kelas XII khususnya di kelas XII IPS3, memiliki harapan bahwa siswa-siswa 

sudah tertarik dalam menulis cerpen. Kenyataan ini berbeda, mereka tetap saja tidak 

tertarik dalam menulis cerpen . Dari hasil kuesioner yang diberikan penyebab 

ketidaktertarikan dalam menulis cerpen adalah kesulitan dalam menuangkan ide dalam 



 

 

 
 

bentuk cerita.Penguasaan dan pemahaman tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah 

cerita sebenarnya sudah sangat mereka pahami,merekaterkendala dalam menuangkan 

gagasannya dan untuk  itulah maka siswa-siswa menjadi tidak tertarik menulis cerpen 

sederhana. 

Menyadari hal tersebut,penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas (classroom action research) berjudul Kolaborasi Pemanfaatan Media Picture and 

Picture dan Mind Mapping dalam Upaya Meningkatkan Ketrampilan Menulis Cerpen 

yang ditujukan untuk siswa kelas XII IPS3 tahun pelajaran 2013-2014 di SMA Santa 

Angela.Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi untuk 

mengatasi sikap siswa-siswa yang masih mengalami kesulitan dalam menuangkan 

gagasan khususnya dalam menulis cerita pendek sederhana maka dipakailah media 

pembelajaran dengan model Picture and Picture dan Mind Mapping. Harapan yang 

penulis inginkan adalah (1) siswa-siswa kelas XII IPS-3 menjadi bergairah dalam 

menulis cerita pendek, (2) memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik 

dengan alam lingkungan sekitarnya yang dapat diolah dan dituangkan dalam penulisan 

cerpen,(3) dengan memakai tiga unsur  intrinsik dalam sebuah cerpen yakni 

tokoh,peristiwa, dan latar menjadi langkah awal dalam mengembangkan cerita, (4) dapat 

lebih kreatif dalam menuangkan ide dengan bantuan gambar dan peta konsep yang harus 

dibuat terlebih dahulu.  

 

II.RUMUSAN MASALAH 

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas  maka dapat disusun rumusan 

masalah : Apakah ketrampilan menulis cerpen pada siswa kelas XII IPS3 dapat 

meningkat dengan memanfaatkan kolaborasi media picture and picture  dan mind 

mapping? 

III.TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah dan pembatasan masalah di atas ,maka penulis 

menetapkan tujuan : 

   Umum: 

1. Mengetahui pemahaman siswa dalam menulis karangan berbentuk narasi khususnya 

dalam bentuk cerpen berdasar kehidupan orang lain. 

2. Mengetahui efektivitas pengembangan cerita dengan mengembangkan ide pada 

bagian tokoh, peristiwa, dan latar (sebagian dalam unsur intrinsik cerpen). 

3. Meningkatkan minat dalam menulis cerpen. 

 

 



 

 

 
 

 

Khusus : 

Mengetahui pemanfaatan media picture and picture dan mind mapping dalam upaya 

meningkatkan ketrampilan menulis cerpen terutama untuk siswa  kelas XII IPS 3 

 

IV.MANFAAT PENELITIAN 

Hasill penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang dapat diperoleh pihak-

pihak tertentu yaitu : 

1. Siswa 

Dengan memakai model picture and  picture dan mand mapping , siswa semakin 

tertarik dalam menulis cerpen sederhana dengan mengambil tema yang dekat dengan 

mereka seperti cinta,persahabatan. 

 

2. Guru /MGMP 

Diharapkan dapat membuka wawasan berpikir bahwa kreativitas guru dalam 

pembelajaran termasuk menerapkan model picture and picture dan mind mapping 

merupakan bagian dari upaya memperbaiki kinerja dan profesionalisme guru dalam 

pembelajaran. 

 

3. Kepala Sekolah 

Semakin bertambah literatur-literaturnya dan membantu mengambil kebijakan 

berkenaan peningkatan mutu sekolah dan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

I.Kajian Teori 

Media pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran. 

Sadiman,dkk .(2009) menyatakan bahwa media atau bahan adalah perangkat lunak 

(software) yang berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya menggunakan 

peralatan.Dan peralatan ini merupakan sarana untuk dapat menampilkan pesan yang 

terkandung pada media itu.Seperti dalam Sudjana dan Rivai (2005) media pengajaran 

dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya nanti 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajarnya. Manfaat dengan adanya media ini 

siswa dapat : 

1. Membuat konkret sebuah konsep yang dipandangnya abstrak. 

2. Menghadirkan objek-objek yang terlalu sukar ke dalam lingkungan belajar. 

3. Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. 

Dengan melihat manfaat media di atas ,maka media harus menarik perhatian siswa, 

dapat meningkatkan proses dan hasil belajar,menimbulkan motivasi 

belajar,mengatasi keterbatasan indera ruang,dan waktu, serta memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa.Dari media inilah maka dapat disimpulkan proses belajar 

mengajar pada hakikatnya adalah  proses komunikasi ,proses penyampaian pesan dari 

sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. 

Ketepatan dalam memilih media haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

isi bahan ajar artinya bahan pelajaran yang bersifat fakta,prinsip,konsep, dan 

generalisasi sangat memerlukan media agar lebih mudah dipahami siswa. Zainal 

Aqib (2013) menjelaskan bahwa ada tiga puluh model dalam pembelajaran. Model 

tersebut antara lain (1) picture and picture , dan (2) Mind Mapping. 

Model pembelajaran Picture and Picture menurut Zainal Aqib (2013) sama seperti 

model example and example.Namun contoh pada metode ini ditekankan pada 

gambar. Karakter dari model ini adalah tampilan visual yang disusun sedemikian 

rupa agar dapat dijalin menjadi satu rangkaian cerita. 

Adapun langkah pembelajaran dengan model ini adalah : 

 (1) guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, 

(2) menyajikan materi sebagai pengantar, 

(3) guru menunjukkan/memberikan gambar-gambar berkaitan dengan materi, 



 

 

 
 

(4)Guru meminta siswa mengurutkan gambar sesuai keinginan dan untuk 

mendukung penceritaan, 

(5) Guru menanyakan kepada siswa alasan atau dasar pemikiran mengurutkan 

gambar, 

(6) Dari alasan yang diberikan siswa, guru mulai menanamkan konsep materi sesuai 

kompetensi yang diinginkan, 

(7) Guru meminta siswa merangkai kata-kata menjadi cerita pendek dengan 

bertolak pada gambar dan unsur intrinsik yang mendukung yakni 

tema,tokoh,peristiwa, dan pelaku. 

Model pembelajaran Mind Mapping yang diperkenalkan oleh Toni Buzan, seperti 

diungkapkan Zainal Aqib (2013) adalah model yang digunakan untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa atau menemukan alternatif jawaban dalam mencapai sesuatu 

dalam hal menulis cerita pendek. Karakter dari model ini adalah penampilan outline-

outline sesuai ide cerita yang akan dikembangkan.Dalam setiap bagian ini siswa 

cukup menuliskan garis besar kisah ceritanya.Untuk memperindah bentuk siswa 

dapat mewarnai atau membuat sulur-sulur cerita. 

Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut : 

 (1) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai yaitu siswa dapat 

mengungkapkan pendapat dan pengalamannya untuk menulis cerpen berdasarkan 

kehidupan orang lain melalui tokoh,peristiwa, dan latar, 

(2) Guru mengemukakan konsep yang akan ditanggapi siswa sebaik-baiknya,  

(3) Guru meminta siswa memeta konsepkan jalan pikiran mereka sebelum menulis 

cerpen, 

(4) Siswa membuat mindmapping dengan berpedoman pada pemahaman unsur 

intrinsik cerita berupa tema, tokoh, pelaku, dan peristiwa., 

(5) Guru meminta mengobalaborasikan mind mapping yang telah dibuat dengan 

gambar yang sudah didapat, 

(6) Guru meminta mengembangkan teknik cerita berdasar mind mapping dan 

gambar yang ada.Siswa mengisahkan secara kronologis dari awal sampai 

akhir.Teknik yang dipakai untuk menggambarkan tokoh dapat memakai orang 

pertama atau ketiga.Maksud penggambaran ini adalah agar siswa dapat menuangkan 

pengalaman batin,pikiran atau emosinya. 



 

 

 
 

(7) Memperhatikan pemakaian bahasa ,artinya bagian mana dari cerita yang perlu 

diberi efek konotatif dan bagian mana yang perlu dibuat denotatif. Pemakaian bahasa 

ini tentu tidak terlepas dari EyD. 

(7) Guru meminta siswa untuk membacakan cerpen . 

 Cerita pendek adalah cerita rekaan yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam 

satu situasi pada satu saat,hingga memberikan kesan tunggal terhadap pertikaian 

yang mendasari cerita tersebut dan sifatnya sekali duduk baca (Dewan Redaksi 

Ensiklopedi Sastra Indonesia, 2004 : 158).Sedangkan ciri cerpen menurut Henry 

Guntur Tarigan ,1984:77) adalah (1) ciri utama cerpen adalah 

singkat,padu,intensif,(2) Unsur utama cerpen peristiwa,tokoh,dan latar,(3)Bahasanya 

harus tajam,sugestif, dan menarik perhatian,(4) mengandung interpretasi penulis 

tentang konsepsinya mengenai kehidupan baik secara langsung maupun tidak 

langsung.(5) Dalam cerpen sebuah insiden yang terutama adalah menguasai jalan 

cerita, dan (6) Mempunyai seorang pelaku utama.Dan unsur-unsur sebuah cerita 

/fiktif (Henry Guntur Tarigan,1984:124) meliputi :tema,alur,latar,tokoh,gaya 

bahasa,penokohan dan nilai-nilai yang melingkupinya seperti nilai sosial, budaya, 

agama,dan sebagainya. 

        Indikator bahwa siswa dapat menulis cerpen dengan baik adalah: 

(1) Dapat membuat atau merangkaikan gambar satu dengan gambar yang lain 

menjadi sebuah cerita dengan tidak mengabaikan urutan waktu//kronologis dan 

tema yang diangkat. 

(2) Dapat mengembangkan alur cerita dengan tepat mulai dari introduksi-

permasalahan-konflik-klimaks-penurunan sampai pengakhiran kisah baik 

bersifat happy ending,sad ending atau open ending. 

(3) Dapat memanfaatkan mind mapping yang telah dibuat dan secara konsisten 

dikisahkan per bagian. 

(4) Memperhatikan ketepatan pemakaian bahasa yang dipakai baik dari segi 

pemilihan kata,EyD,pemakaian kalimat langsung dan tidak langsung. 

(5) Secara tidak langsung dapat mengungkapkan unsur intrinsik dan ekstrinsik 

cerita yang tertuang dalam cerita pendeknya. Tokoh-tokoh protagonis atau 

antagonis,konflik yang muncul,nilai sosial,nilai budaya,nilai moral yang bisa 

ditangkap dari keseluruhan cerita. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

II.Kerangka Berpikir  

Dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Santa Angela, Bandung ,guru 

sebagai peneliti menemukan permasalahan tentang kurangnya/ rendahnya minat 

menulis cerpen  bagi siswa-siswa kelas XII khususnya untuk kelas XII IPS-3. Salah 

satu cara yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 

mengolaborasikan media picture and picture dan mind mapping untuk 

mengembangkan kisah rekaannya. 

Penulis memodifikasi langkah –langkah yang diperlukan dalam bentuk kerangka 

berpikir seperti berikut ini : 

 

  

  

  

  

   

   

 

  

  

 

    

 

 

    

Gambar 1: skema kerangka berpikir 

III.Hipotesis Tindakan 

 Dengan memperhatikan landasan teori di atas dan kaitan dengan permasalahan yang ada 

maka hipotesis yang dapat diajukan ialah jika dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

pokok bahasan menulis cerpen pada siswa kelas XII IPS-3 semester ganjil tahun 2013-2014 

akan meningkat bila menggunakan model pembelajaran picture and picture dan mind 

mapping. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

I. Setting Penelitian 

Tempat penelitian yang digunakan untuk penelitian tindakan kelas adalah SMA Santa 

Angela ,Bandung ,Kelas XII IPS-3 Semester I Tahun Pelajaran 2013-2014. 

 

II. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan bulan Oktober 

2013 dan dilakukan secara bertahap: 

a.Tahap persiapan pengajuan judul ,pembuatan proposal, koreksi hasil   

proposal,pembuatan instrumen. 

b.Tahap pelaksanaan yaitu mengacu pada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di 

sekolah yang meliputi uji instrument,pelaksanaan tindakan, dan pengambilan data. 

c.Tahap penyusunan yaitu tahap pengolahan data dan penyusunan program. 

 

III. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas XII IPS-3 SMA Santa 

Angela,Bandung sebanyak 33 siswa. 

 

IV. Prosedur penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap: (1) tahap observasi awal dan (2) tahap 

pelaksanaan tindakan.Tahap observasi awal merupakan kegiatan sebelum dilaksanakan 

tindakan (pratindakan)dengan tujuan mengidentifikasi masalah,mendiskusikan dengan 

teman sejawat sebagai bahan masukan dalam permusan tindakan.Tahap pelaksanaan 

tindakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan peneliti untuk menetapkan rencana 

tindakan yang diperlukan seperti rencana pelaksanaan pembelajaran kelas XII,materi 

bahan pelajaran menulis cerpen,instrumen  penilaian/evaluasi, dan kelengkapan lain 

yang mendukung penelitian. 

 

V. Skenario Tindakan 

Tindakan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan skenario kerja dan 

prosedur tindakan dengann mengadaptasi model Kemmis dan Mc Taggart yaitu 

meliputi : (1) perencanaan/planning, (2) pelaksanaan /acting, (3) pengamatan 

/observing, dan (4) refleksi /reflecting. 

 

I.Perencanaan/Planning 

   Pada tahap perencanaan meliputi: 

 

(1)kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, 

(2)membuat skenario pembelajaran,menyusun alat-alat evaluasi berupa kuesioner yang 

dibagikan dan diisi siswa setelah rangkaian kegiatan selesai,soal-soal tes dan kisi-kisi. 

(3)membuat blanko nilai meliputi penilaian segi intrinsik cerita 



 

 

 
 

(tema,alur,pelaku/tokoh,latar/setting) ;penilaian unsur ekstrinsik yang memungkinkan 

dimunculkan siswa; dan pemakaian bahasa apakah sesuai dengan EyD,konteks cerita 

atau tidak.  

 

II. Pelaksanaan /Acting 

 

Pelaksanaan tindakan kelas dalam penelitian ini dilakukan sesuai langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran melalui tiga tahap kegiatan yaitu (1)eksplorasi,(2)elaborasi, dan 

(3) konfirmasi.Pelaksanaan tindakan meliputi pendahuluan yaitu mengabsen atau 

menanyakan pada kelas siapa saja yang tidak masuk pada hari itu,mengadakan 

apersepsi dengan menanyakan kepada siswa tentang siapa saja yang pernah menulis 

cerpen, mempublikasikan hasil penulisan cerpen di media sosial seperti di blog,atau 

mengikuti lomba penulisan cerpen,dan menanyakan sejauh mana ketertarikan dalam 

menulis cerpen selama ini.sejauh mana memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik 

cerpen,Setelah itu baru diadakan apersepsi tindakan kelas .Kegiatan ini merupakan 

pertemuan kedua dari KD yang dipresentasikan sehingga setiap kali tidak perlu dimulai 

dengan apersepsi. 

 Pada kegiatan inti yaitu mengenai penjelasan materi yang akan dikerjakan melalui 

pengingatan kembali konsep menulis cerpen yang melibatkan unsur intrinsik atau 

ekstrinsik (siklus I),menulis cerpen dengan bantuan media gambar (picture and 

picture)yaitu pada sikulus II dan menulis cerpen dengan memadukan gambar dan 

pemetaan konsep tentang cerpen (mind mapping) dalam siklus III. 

 

III Pengamatan/Observing 

 

Tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan observer  yaitu dengan 

cara melakukan pengamatan terhadap aktivitas proses belajar siswa.Maksud diadakan 

observasi adalah untuk mengenali,merekam,dan mengumpulkan data dari setiap 

indikator mengenai motivasi siswa dalam menulis cerpen.Observasi dilakukan saat 

proses pembelajaran berlangsung.Lembar observasi dibuat untuk diisi guru sesuai 

dengan pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas guru dan siswa.Evaluasi yang 

diberikan adalah penilaian pembuatan cerpen yang memakai media gambar (picture 

&picture) dan  mind mapping yang dijadikan sebagai tes atau ulangan. 

 

IV.Refleksi /Reflecting 

 

 Refleksi adalah kegiatan analisis,sintesis,interpretasi, dan penjelasan terhadap semua 

data atau informasi yang dikumpulkan melalui penelitian tindakan yang telah 

dilakukan.Penilaian dilakukan dengan cara melakukan tes atau ulangan.Refleksi 

dilaksanakan berdasar nilai tes atau ulangan tersebut.Setelah diolah dan dianalisis ,nilai 

tersebut dijadikan data penelitian yang kemudian sebagai acuan dalam pembahasan 

hasil-hasil penelitian pada siklus berikutnya. 

 



 

 

 
 

VI. Instrumen Penelitian 

Alat atau instrumen yang digunakan penulis untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data dari hasil penelitian tindakan kelas memakai observasi dan 

tes. Observasi digunakan untuk menjaring data dari proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya dalam materi kegiatan menulis cerpen berdasarkan 

kehidupan orang lain dan tes digunakan untuk menilai hasil atau output 

pembelajaran Bahasa Indonesia dalam hal ini adalah menulis cerpen berdasar 

tokoh, latar, dan peristiwanya. 

 

VII. Indikator Keberhasilan 

Tolok ukur keberhasilan penelitian tindakan ini adalah bila siswa dikatakan 

mencapai penilaian penulisan cerpen minimal dan siswa mampu mencapai 

kompetensi pembelajaran menulis cerpen  dengan mengacu pada KKM yang 

ditetapkan sekolah yaitu : 

a. Jika nilai rata-rata kelas mencapai 75%. 

b. Jika 70% dari jumlah siswa sudah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal). 

c. Jika kesesuaian mengajar guru dengan RPP mencapai 85% (Penilaian 

penulisan cerpen Klasikal). 

d. Tindakan kelas atau siklus selanjutnya dilaksanakan lagi bila indikator belum 

tercapai. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

I. Deskripsi Kondisi Awal 

 Deskripsi kondisi awal kegiatan belajar siswa kelas XII IPS-3 SMA Santa Angela 

,Bandung cenderung pasif dan kurang kondusif untuk belajar.Ketika penulis tanyakan 

berkaitan dengan kegiatan menulis cerpen sederhana selama duduk di SMA ,mereka 

mengatakan belum pernah melakukan apalagi sampai mempublikasikan di jejaring 

sosial semacam di blog.Kendala yang menjadikan mereka tidak tertarik untuk menulis 

cerpen karena sulitnya dalam menuangkan ide. Artinya imajinasi untuk menulis 

ada,tetapi bagaimana menuangkan dengan kata-kata yang indah menjadi kesulitan 

tersendiri bagi mereka. Secara konsep,mereka mengatakan bahwa untuk membangun 

penulisan cerpen ada pilar intrinsik seperti tema,tokoh,latar,peristiwa,amanat,dan 

sebagainya dan pilar lain adalah segi ekstrinsik seperti nilai-nilai sosial,moral,agama 

dan lain-lain sudah mereka pahami. 

 

 Media yang ada berupa modul .LCD,dan papan tulis yang kurang membantu siswa 

untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen.Hal ini terjadi karena tidak ada 

ilustrasi yang mendukung dan memancing keingintahuan siswa untuk menulis cerpen 

lebih lanjut. 

 

 Sebelum melakukan tindakan kelas,penulis mengambil langkah dengan membuat 

kuesioner awal untuk mengetahui lebih lanjut ketertarikan siswa dalam menulis cerpen 

seperti tema apa yang menurut mereka menarik untuk dijadikan cerpen, tokoh 

protagonis,antagonis,atau tritagonis yang lebih mereka sukai,latar yang cocok untuk 

dijadikan cerpen, dan peristiwa yang digambarkan melalui alur ceritanya apakah akan 

maju,mundur , atau campuran.Pada kondisi awal,siswa benar-benar menggali sendiri 

imajinasinya,mengembangkan cerita sesuai keinginan sendiri.Dari data inilah penulis 

mulai meminta siswa menuliskan cerpen sesuai dengan imajinasi mereka dan 

mengambil tema sesuai pilahan mereka. 

 

Kondisi awal siswa saat menulis cerpen tanpa memakai media picture and picture dan 

mind mapping.Penilaian dari segi intrinsik ,ekstrinsik, dan pemakaian bahasa. 

Penilaian intrinsik terdiri dari : 

(1) Tema yang diangkat untuk menjiwai seluruh cerpen . 

(2) Tokoh yang diangkat dalam cerita ,antagonis – protagonis – tritagonis 

(3) Peristiwa atau pengaluran cerita. 

(4) Latar atau setting yang secara jelas atau tampak dikembangkan dalam rekaan cerita. 

 

 



 

 

 
 

Penilaian ekstrinsik meliputi: 

(1) Pengangkatan nilai-nilai yang muncul dari cerita seperti nilai moral/budi 

pekerti,nilai sosial, nilai budaya,dan sebagainya. 

Penilaian kebahasaan meliputi: 

(1) Pemakaian kalimat yang berkonotasi /diksi. 

(2) Pemakaian kalimat yang berdenotasi / diksi 

(3) Penggunaan EyD yang harus selalu diperhatikan siswa  

Hasil yang dapat dilihat berdasar penilaian tersebut ialah : 

No. Indikator Jumlah 

1. Penilaian penulisan cerpen  perorangan 6,7 % 

 Jumlah siswa seluruhnya 33 orang 

 Jumlah siswa yang telah tuntas belajar 22 orang 

 Jumlah siswa yang belum tuntas 11 orang 

2. Penilaian penulisan cerpen secara klasikal 71,8 % 

 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa penilaian penulisan cerpen perorangan sebesar 

6.7 % yaitu sebanyak 11 siswa dinyatakan belum tuntas dalam belajar menulis 

cerpen.Adapun  

penilaian penulisan cerpen klasikal sebesar 71,8 %. Data-data hasil tes/ulangan yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan penilaian penulisan cerpen terdapat pada lampiran 

1. 

 

Dari 33 siswa , prosentase jumlah siswa yang belum memenuhi kriteria penilaian 

sebanyak 11 siswa atau 3,3 % (Gambar 2) 



 

 

 
 

 

 

II. Deskripsi Siklus I 

 

 Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi beberapa siklus yang berdaur ulang 

sifatnya dan berkelanjutan dari siklus pertama ke siklus berikutnya. Setiap siklus 

meliputi kegiatan perencanaan tindakan (planning),tindakan 

(acting),observasi/pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Setiap siklus 

dilakukan dengan memberikan tindakan pembelajaran dengan menggunakan media 

gambar (picture and picture). Tujuan dengan diberikan gambar siswa terbantu bila 

tidak memiliki ide,alur peristiwa,latar  lebih tergambar/lebih terencana/terstruktur. 

A. Perencanaan 

Perencanaan merupakan persiapan kegiatan dalam pembelajaran. Kegiatan 

perencanaan yang dilaksanakan pada siklus I yaitu mengkaji standar kompetensi –

mengungkapkan pendapat,informasi, dan pengalaman dalam bentuk cerpen dan 

kompetensi dasar – menulis cerpen berdasarkan kehidupan orang lain 

(tokoh,latar,dan peristiwa) dengan ditunjang media berbentuk gambar (picture). 

 

B. Pelaksanaan 

Pada siklus I diadakan 2 kali pertemuan .Pertemuan pertama,guru menjelaskan 

unsur-unsur dalam sebuah cerita.Dengan diberi contoh sebuah cerpen sederhana, 

siswa diminta menggali bagian-bagian apa yang harus ada dalam cerpen. Sesudah 

itu mereka mengerjakan pos tes tentang menulis cerpen yang baik.Dari bekal unsur-

unsur cerpen dan  pos tes cerpen,penulis mengaitkan pengetahuan yang mereka 

miliki  (intrinsik dan ekstrinsik) dan dengan dibantu media gambar ,siswa diminta 

untuk berimajinasi dalam menulis cerpen. Gambar yang tersaji ada 4 , dan siswa 

diberi kebebasan dalam memakai gambar. Yang terpenting unsur tema,tokoh, latar, 

dan peristiwa mulai dijalin dengan kalimat-kalimat yang indah dan saling 
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berhubungan. Apabila siswa menggunakan dialog dalam menggambarkan tokoh 

cerpennya,mereka juga dizinkan tanpa mengabaikan ejaan yang baku. 

 

C. Pengamatan 

Secara umum perhatian siswa terhadap gambar (picture and  picture) yang 

dijadikan media dalam penulisan cerpen cukup menarik perhatian mereka. Dengan 

antusias,mereka bertanya apakah tokoh yang ada dalam gambar seolah-olah diri 

mereka sendiri/akuan. Setting /latar bolehkah diimajinasikan tidak di Indonesia 

tetapi di luar negeri.Akhir peristiwa juga diizinkan tidak harus happy ending. 

Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan dan jawaban penulis yang memberikan 

kebebasan bercerita membuat siswa semakin antusias dan tertarik dalam menulis. 

 

Pengamatan terhadap kemampuan siswa menulis cerpen berdasar kehidupan orang 

lain dengan menekankan segi tokoh ,latar,dan peristiwa dan dengan bantuan media 

gambar dapat dilihat pada hasil evaluasi akhir siklus I sebagai berikut : 

 

 

Penilaian Kegiatan Menulis Cerpen pada siklus I (Dasar penilaian tetap mengacu 

pada syarat awal) : 

No. Indikator Jumlah 

1. Penilaian penulisan cerpen perorangan 8,2 % 

 Jumlah siswa seluruhnya 33 orang 

 Jumlah siswa yang telah tuntas belajar 27 orang 

 Jumlah siswa yang belum tuntas 6  orang 

2. Penilaian penulisan cerpen secara klasikal 76,2 % 

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa prosentase menulis cerpen secara 

perorangan mengalami kenaikan dari 6,7 % pada kondisi awal menjadi 8,2 % pada 

siklus I. Artinya dengan dibantu media gambar (picture and picture) ,terjadi 

kenaikan 1,5 % pada ketuntasan belajar perorangan dan menunjukkan hal positif 

pada proses penulisan cerpen mereka.Adapun penilaian penulisan cerpen klasikal 

juga mengalami peningkatan yaitu dari 71,8 %  menjadi 76,2 % pada siklus I.Data-

data hasil tes/ulangan harian yang dipakai sebagai dasar perhitungan penilaian 

penulisan cerpen untuk siklus I terdapat pada lampiran 2. Dari 33 siswa ,prosentase 

jumlah siswa yang belum memenuhi kriteria penulisan cerpen yang baik sebanyak 6 

siswa atau sebesar 1,8 %. Lihat pada gambar 3 : 

 



 

 

 
 

 
 

D. Refleksi  

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa prosentase penilaian penulisan cerpen 

perorangan baru mencapai 8,2 % dari 8,5% yang disyaratkan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa dengan media gambar (picture and picture) ,proses 

penulisan cerpen siswa belum dikatakan berhasil.Beberapa hal yang menyebabkan 

keadaan tersebut adalah siswa melakukan peloncatan peristiwa dalam 

pengembangan alur ceritanya,tokoh yang mestinya tergambar dengan baik menjadi 

kabur karena siswa terpaku hanya menjadi tokoh protagonis atau antagonis 

saja.Belum memvariasikan adanya tokoh protagonis dan antagonis. Dialog untuk 

melancarkan cerita juga belum muncul.Akibatnya terkesan teknik bercerita secara 

analitik/deskriptif yang mereka buat dirasakan lebih dominan.Bentuk seperti 

dongeng,fabel malah muncul dalam proses penulisan cerpen ini. Dari beberapa hal 

yang dijabarkan ,segi latar ternyata lebih jelas digambarkan termasuk suasana dan 

waktu yang mempengaruhinya. 

 

III. Deskripsi Siklus II 

A. Perencanaan 

Perencanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi beberapa siklus yang berdaur 

ulang sifatnya dan berkelanjutan dari siklus pertama ke siklus berikutnya. Setiap 

siklus meliputi kegiatan perencanaan tindakan (planning),tindakan 

(acting),observasi/pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Dalam siklus II 

direncanakan akan dilakukan tindakan pembelajaran dengan menggabungkan 

/mengkolaborasikan media gambar (picture and picture) dan mind mapping/peta 

konsep. Tujuan dengan diberikan gambar dan peta konsep , siswa terbantu dalam 

mengembangkan alur peristiwa yang lebih detail / terencana dan tertata rapi,latar 

lebih tergambar dengan memfokuskan pada segi tempat, suasana, atau waktunya 
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saja.Tokoh lebih bisa diidentifikasi mana yang menjadi tokoh protagonis dan mana 

yang menjadi tokoh antagonis. 

 
Gambar 4:Guru menjelaskan media mind mapping kepada siswa 

 

B. Pelaksanaan 

Pada siklus II, siswa yang ditunjuk mempresentasikan hasil penulisan cerpen yang 

telah dibuat.Setelah prsentasi, diadakan kegiatan diskusi .Siswa diminta untuk 

mengomentari hasil penulisan cerpen tersebut,begitu juga dengan penulis juga 

memberikan masukan yang membangun .Pada akhir siklus II diadakan tes/ulangan 

harian untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis cerpen dengan media 

picture and picture dan mind mapping 

 
Gambar 5:siswa mempresentasikan hasil penulisan cerpen dengan  media gambar (picture anda picture) 

 

C. Pengamatan 

Selama proses belajar mengajar yang dilakukan ,siswa terlihat sudah familiar  

dengan bantuan media gambar . Dengan tambahan media mind mapping,mereka 

terlihat lebih fokus dalam proses penulisan cerpen. Di sini ,penulis meminta siswa 

untuk mengendapkan apa yang ada di pikiran mereka, sesudah itu diminta untuk 

menuangkan secara bertahap konsep berpikir. Dimulai dari tokoh,mereka 

memetakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Teknik penceritaan mulai 

dikonsepkan ,akan dikembangkan melalui dialog atau paparan saja. Dari segi latar, 

siswa mulai membedakan dengan jelas .Latar tempat akan menggunakan berapa 

lokasi.Latar waktu akan didominasi waktu pagi,siang,atau malam hari. Latar 

suasana pagi dan siang hari, dengan suasana yang bercampur gembira dan 

sedih.Segi tema,  point of view /sudut pandang ,bahasa, dan amanat ternyata juga 

dimunculkan dalam mind mapping .Artinya kebebasan memunculkan unsur lain 



 

 

 
 

 (di luar yang disyaratkan :tokoh,latar, dan peristiwa) terjadi setelah dibuat mind 

mapping.Berikut gambar ketika siswa mempresentasikan hasil penulisan cerpennya. 

 

 
Gambar 6:siswa mempresentasikan hasil penulisan cerpen dengan memanfaatkan   media picture and picture  

dan mind mapping 

 

Adapun hasil evaluasi kegiatan pembelajaran pada siklus II seperti terlihat pada 

tabel 3 di bawah ini : 

Penilaian penulisan cerpen pada siklus II. Dasar penilaian 

Penilaian intrinsik terdiri dari : 

(1) Tema yang diangkat untuk menjiwai seluruh cerpen . 

(2) Tokoh yang diangkat dalam cerita ,antagonis – protagonis – tritagonis 

(3) Peristiwa atau pengaluran cerita. 

(4) Latar atau setting yang secara jelas atau tampak dikembangkan dalam rekaan cerita. 

Penilaian ekstrinsik meliputi: 

Pengangkatan nilai-nilai yang muncul dari cerita seperti nilai moral/budi pekerti,nilai 

sosial, nilai budaya,dan sebagainya. 

Penilaian kebahasaan meliputi: 

(1) Pemakaian kalimat yang berkonotasi /diksi. 

(2) Pemakaian kalimat yang berdenotasi / diksi 

(3) Penggunaan EyD yang harus selalu diperhatikan siswa  

 

No. Indikator Jumlah 

1. Penilain penulisan cerpen perorangan 8,8 % 

 Jumlah siswa seluruhnya 33 orang 

 Jumlah siswa yang telah tuntas belajar 29 orang 

 Jumlah siswa yang belum tuntas 4 orang 

2. Penilaian penulisan cerpen secara klasikal 78,5 % 



 

 

 
 

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa prosentase penilaian penulisan cerpen 

perorangan baru mencapai 8,5 % dari 8,8% yang disyaratkan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa dengan media gambar (picture and picture) dan mind 

mapping ,proses penulisan cerpen siswa dikatakan sudah meningkat.Artinya dengan 

dibantu  satu media  mind mapping terjadi prosentase ketuntasan dan kenaikan 0,6 

% pada penilaian penulisan cerpen perorangan dan menunjukkan hal positif 

walaupun tidak terlalu berpengaruh sekali pada hasil penulisan cerpen.Proses 

keruntutan berpikir dan bercerita terbantu dengan diawali dengan membuat mind 

mapping. 

 

Data-data hasil tes/ulangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan penilaian 

penulisan cerpen siswa pada siklus II terdapat pada lampiran 3. Dari 33 siswa 

,prosentase jumlah siswa yang belum tuntas dalam menulis cerpen ketika sudah 

dibantu dengan media gambar (picture and picture) dan peta konsep (mind 

mapping) sebanyak 4 siswa. Gambar prosentase penilaian penulisan cerpen 

perorangan pada siklus II dapat dilihat pada gambar 7 ini : 

 
Gambar 7: Penilaian penulisan cerpen perorangan (siklus II) 

 

D. Refleksi 

Dengan melihat tabel 3 di atas dapt diketahui bahwa prosentase penilaian penulisan 

cerpen sudah mencapai 8,8 % dari yang disyaratkan 8,5 %. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa indikator keberhasilan siswa kelas XII IPS3 dalam menulis cerpen 

berdasarkan kehidupan orang lain sudah tercapai.Ketercapaian ini dilihat dari hasil 

cerpen yang dibuat siswa: (1) tokoh cerita mulai digambarkan lebih 

mendetail,pemilahan antara tokoh protagonis dan antagonis tergambar,(2) latar 

waktu dan suasana mulai diimajinasikan berbeda sesuai latar tempat yang 

dikisahkan,(3)alur peristiwa mulai detail digambarkan ,diawali dengan pemaparan, 

permasalahan, konflik, klimaks,penurunan kisah,dan akhir cerita yang sudah tidak 
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menggantung lagi.Dari hasil penggambaran peristiwa ,siswa cenderung mengarah 

pada akhir cerita yang berujung pada kegembiraan /happy ending atau 

kesedihan/sad ending, (4)penggunaan bahasa mulai variatif dan tidak terkesan 

kaku.Siswa tidak sering memakai kata ‘lalu’,’kemudian’ untuk berpindah pada 

peristiwa berikutnya.Bahasa yang dipakai tidak dominan bahasa Indonesia saja 

tetapi mulai diselingi dengan bahasa Inggris. 

 

IV. Deskripsi Antarsiklus 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan mulai kondisi awal hingga pelaksanaan 

tindakan pada siklus II maka bisa digambarkan seperti tabel 4 berikut ini : 

 

Rekapitulasi Produk Pemanfaatan Penilaian Penulisan Cerpen pada Tiap Siklus dengan 

menggunakan media gambar dan mind mapping : 

No. Indikator Jumlah 

Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

1. Penilaian  perorangan 6,7 % 8,2 % 8,8 % 

 Jumlah siswa seluruhnya 33 orang 33 orang 33 orang 

 Jumlah siswa telah tuntas 22 orang 27 orang 29 orang 

 Jumlah siswa tidak tuntas 11 orang 6  orang 4 orang 

2. Penilaian secara klasikal 71,8 % 76,2 % 78,5 % 

 

V. Pembahasan Antarsiklus 

A. Tindakan 

Ciri dari penelitian tindakan kelas adalah dalam melaksanakan penelitiannya 

seorang peneliti melakukan tindakan kelas. Tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam proses pembelajaran adalah memecahkan masalah yang sering muncul dalam 

proses belajar mengajar. Sebagaimana tercantum dalam kerangka berpikir yang 

terdapat dalam Bab II terdahulu,dalam hal ini guru melaksanakan penelitian 

tindakan kelas ini melakukan kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada kondisi 

awal, siklus I, dan kegiatan siklus III. 

 

Pada kondisi awal, guru belum memanfaatkan media gambar (picture and picture) 

dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan secara konvensional, 

mengacu RPP yang ada dan menggunakan modul dan papan tulis serta LCD.Pada 

siklus I,penulis sudah memanfaatkan media gambar (picture and picture) secara satu 

arah dalam pembelajaran. 

 

 

 



 

 

 
 

Secara garis besar,tindakan – tindakan penelitian tindakan kelas ini terangkum 

dalam tabel 5 berikut : 

 

Rangkuman Situasi dan Tindakan 

No. Situasi Tindakan 

1. Kondisi awal Guru belum menggunakan media gambar (picture 

and picture) dan  peta konsep (mind mapping) 

2. Siklus I Guru sudah menggunakan media gambar 

(picture and picture) dan siswa 

mempresentasi hasil penulisan cerpen dan 

menerapkan penilaian Penilaian intrinsik 

terdiri dari : 

(1) Tema yang diangkat untuk menjiwai 

seluruh cerpen . 

(2) Tokoh yang diangkat dalam cerita 

,antagonis – protagonis – tritagonis 

(3) Peristiwa atau pengaluran cerita. 

(4) Latar atau setting yang secara jelas atau 

tampak dikembangkan dalam rekaan 

cerita. 

 

Penilaian ekstrinsik meliputi: 

Pengangkatan nilai-nilai yang muncul 

dari cerita seperti nilai moral/budi 

pekerti,nilai sosial, nilai budaya,dan 

sebagainya. 

Penilaian kebahasaan meliputi: 

(1) Pemakaian kalimat yang berkonotasi 

/diksi. 

(2) Pemakaian kalimat yang berdenotasi / 

diksi 

(3) Penggunaan EyD yang harus selalu 

diperhatikan siswa  

 

3. Siklus II Guru sudah memakai media gambar (picture 

and picture) dan mind mapping pada proses 

belajar mengajar. Penilaian intrinsik terdiri 

dari : 

(1) Tema yang diangkat untuk menjiwai 

seluruh cerpen . 

(2) Tokoh yang diangkat dalam cerita 

,antagonis – protagonis – tritagonis 

(3) Peristiwa atau pengaluran cerita. 

(4) Latar atau setting yang secara jelas atau 

tampak dikembangkan dalam rekaan 

cerita. 

 



 

 

 
 

 

Penilaian ekstrinsik meliputi: 

Pengangkatan nilai-nilai yang muncul 

dari cerita seperti nilai moral/budi 

pekerti,nilai sosial, nilai budaya,dan 

sebagainya. 

Penilaian kebahasaan meliputi: 

(1) Pemakaian kalimat yang berkonotasi 

/diksi. 

(2) Pemakaian kalimat yang berdenotasi / 

diksi 

(3) Penggunaan EyD yang harus selalu 

diperhatikan siswa  

 

 

 

Tindakan penulis dalam proses pembelajaran pada kondisi awal belum 

memanfaatkan dua media yang ada yaitu picture and picture dan mind mapping. 

Keadaan demikian mengakibatkan kurangnya perhatian siswa terhadap materi 

pelajaran yang disampaikan guru.Proses belajar siswa dalam menulis cerpen masih 

sejauh pengetahuan/teori  intrinsik dan ekstrinsik yang sudah diperoleh sejak 

mereka duduk di kelas X dan XI,belum diaplikasikan dalam penulisan cerpen.Hal 

inilah yang menyebabkan kekurangtertarikan mereka saat diminta untuk 

menuliskan cerpen. 

 

Kurang tertariknya siswa dalam penulisan cerpen dibuktikan dengan masih 

rendahnya nilai hasil belajar . Penulis memanfaatkan media gambar pada saat 

pembelajaran siklus I. Materi tentang penulisan cerpen berdasar kehidupan orang 

lain yang didukung dengan gambar-gambar menjadikan siswa antusias 

menulis.Tingkat ketertarikan dan keterlibatan siswa dalam proses menulis cerpen 

mulai tampak, siswa lebih fokus dan aktif dalam menulis cerita pendek. 

 

Peningkatan tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran dapat dilihat dari 

meningkatnya daya serap terhadap materi pelajaran. Peningkatan daya serap ini 

dapat dibuktikan dengan meningkatnya penilaian penulisan cerpen perorangan. 

Prosentase penilaian penulisan cerpen pada kondisi awal 6.7 %  meningkat menjadi 

8,2 %. 

 

Pemakaian media gambar /picture yang dilakukan penulis ternyata mampu 

meningkatkan proses penulisan cerita pendek pada siklus I,hal ini dibuktikan dari  

hasil belajar subjek penelitian.Siswa mulai tertarik dan antusias melihat gambar dan 

mulai memakai untuk pancingan menulis.Hasil ini juga memotivasi penulis untuk 

lebih meningkatkan hasil belajar pada siklus II dengan mengubah sistem proses 

belajar mengajar.Pada siklus II,digunakan media lain berupa mind mapping untuk 

semakin memudahkan pola berpikir sebelum menulis cerita secara utuh. 



 

 

 
 

Jika pada kondisi awal,segala hal dipresentasikan guru , mulai dari penjelasan 

modul,pemakaian LCD,dan papan tulis,maka pada siklus I mulai dilakukan dengan 

memakai media gambar/picture. Pada siklus I ini siswa mempresentasikan hasil 

karyanya.Pada  siklus II sebagai kolaborasi  media gambar (picture and picture) dan 

peta konsep (mind mapping),hasil yang dibuat siswa semakin lebih 

terarah,sistematis,dan menjadikan siswa mudah untuk mengingat setiap jalan cerita 

yang sudah dibuat terlebih dahulu.Kondisi ini lebih kuat ketika siswa memadukan 

antara gambar dan peta konsep yang telah dibuatnya. 

 

B. Hasil Pengamatan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis sejak  kondisi awal ,siklus I 

sampai siklus II ,sesuai dengan data-data yang diperoleh terjadi peningkatan secara 

terus – menerus .Hal ini dibuktikan dari penilaian penulisan cerpen siswa baik 

perorangan maupun secara klasikal.Dari kondisi awal ke siklus I dan II, penilaian 

penulisan cerpen secara perorangan memiliki presentase 1,5 % dan 0,6 %. 

Sedangkan penilaian penulisan cerpen klasikal memiliki presentase 4,4 % dan 2,3 

%.Perbedaan hasil dari siklus I ke siklus II memang tidak terlalu jauh bila 

dibandingkan dengan saat kondisi awal. 

Kondisi ini diilustrasikan dalam gambar 8: 

 

 
Gambar 8 : penilaian penulisan cerpen perorangan dan klasikal 
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C. Refleksi  

Penilaian penulisan cerpen perorangan subjek penelitian dari kondisi awal sebesar 

6.7 % ke akhir siklus I yang mencapai 8,2 % berarti mengalami kenaikan 1,5 %. 

Dari siklus I ke akhir siklus II juga ada peningkatan penilaian penulisan cerpen 

perorangan yaitu dari 8,2% menjadi 8,8 %,berarti ada peningkatan sekitar 0,6 

%.Dengan demikian dari kondisi awal ke kondisi akhir penilaian penulisan cerpen 

perorangan mengalami peningkatan 2,1 %. 

 

Hal tersebut juga terjadi pada peningkatan penilaian penulisan cerpen klasikal yaitu 

71,8 % pada kondisi awal menjadi 78,5 % pada kondisi akhir yang berarti terjadi 

kenaikan sebesar 6,7 %. 

 

Peningkatan penulisan cerpen dari kondisi awal ke kondisi akhir siklus I terjadi 

karena adanya perubahan guru dalam melakukan pembelajaran. Sebelum diadakan 

tindakan kelas ,suru memakai media gambar (picture and picture) atau peta konsep 

(mind mapping).Pembelajaran pada siklus I ,penulis menggunakan gambar 

(picture).Pemakaian media gambar menjadikan siswa tertarik dan antusias untuk 

menulis cerpen. Daya serap subjek penelitian terhadap materi penulisan cerpen 

yang disampaikan guru menjadi tinggi karena faktor kinestetik siswa menjadi 

dominan ketika mereka menulis cerita pendek.Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian 

penulisan cerpen siswa dalam penulisan cerpen harus tetap dirunut dari kondisi 

awal,siklus I, dan siklus II.Artinya bila dari kondisi awal telah terjadi 

peningkatan,maka bisa dikatakan bahwa dalam penelitian  tindakan kelas tersebut 

telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis cerpen berdasarkan 

kehidupan orang lain baik melalui tokoh, latar, maupun rangkaian peristiwanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

I.Kesimpulan 

 

 Tindakan kelas yang dilakukan penulis dalam siklus I adalah memanfaatkan 

media gambar (picture and picture) telah berhasil meningkatkan penilaian penulisan 

cerpen siswa dalam menulis cerpen baik secara perorangan maupun secara 

kelompok.Prosentase Penilaian penulisan cerpen perorangan adalah 1,5 % dan 

prosentase penilaian penulisan cerpen secara  klasikal sebesar 4,4 %. Tindakan 

dengan menambahkan kegiatan presentasi siswa pada siklus I juga berhasil 

meningkatkan aktivitas menulis cerpen setelah mendapat masukan dari guru maupun 

siswa lain. 

 

 Bila di akhir siklus I prosentase penilaian penulisan cerpen perorangan sebesar 

8,2 % maka di akhir siklus II mengalami kenaikan sebesar 0,6 % yaitu sebesar 8,8 %. 

Sedangkan penulisan cerpen secara klasikal juga mengalami peningkatan dari 76,2 % 

menjadi 78,5 %. 

 

 Berdasarkan data-data yang ada ini, penulis ingin menunjukkan bahwa 

tindakan kelas yang dilakukan guru sebagai peneliti baik pada siklus I dan II telah 

berhasil meningkatkan hasil belajar dalam menulis cerpen dengan baik.Keadaan juga 

didukung dari para observer yang juga  melihat ada perubahan siswa dalam setiap 

siklusnya. 

 

 Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tindakan kelas ini adalah sesuai 

/terbukti dengan hipotesis yang diajukan bahwa dengan menggunakan media picture 

and picture dan mind mapping ,kemampuan siswa kelas XII IPS-3 SMA Santa Angela 

semester ganjil tahun ajaran 2013-2014  dalam menulis cerpen dapat meningkat. 

 

II.Saran 

Dengan terbuktinya hipotesis tindakan kelas ,maka teori bahwa memakai media lain 

seperti gambar dan pemetaan konsep dapat meningkatkan hasil belajar dalam menulis 

cerpen.Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan berpkir dan 

bertindak  bagi guru bila ingin mengembangkan kegiatan menulis cerpen bagi siswa-

siswa asuhannya. Pengembangan media ini misalnya dengan memanfaatkan film-film  

inspiratif,buku harian dan lain sebagainya. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Adapun saran-saran yang kiranya perlu ditindaklanjuti ialah: 

1. Siswa 

Para siswa hendaknya lebih semangat, termotivasi dalam memanfaatkan media-

media lain yang ada di sekitarnya untuk menuliskan cerpen.Namun tidak 

menutupa kemungkinan penulisan puisi pun bisa memanfaatkan media ini. 

2. Guru 

Hendaknya selalu berupaya menemukan media-media pembelajaran lain yang 

cocok dan tepat sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa baik 

menulis,membaca,mendengarkan  maupun berbicara. 

 

3. Sekolah 

Sekolah memfasilitasi guru-guru agar semakin terdorong dan berinisiatif sendiri 

untuk membuat penelitian tindakan kelas tanpa harus diminta .Media penunjang di 

kelas dapat ditambah untuk meningkatkan proses belajar mengajar di kelas. 

 

4. Perpustakaan sekolah 

Hasil penelitian tindakan kelas dari berbagai disiplin ilmu dapat 

didokumentasikan dan bila memungkinkan dapat digunakan untuk menambah 

koleksi sehingga makin banyak referensi yang bisa dipakai acuan dalam penelitian 

tindakan kelas selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Atmowiloto,Arswendo.1982. Mengarang Itu Gampang. Jakarta : PT Gramedia.Dewan  

Aqib,Zainal.2013. Model-Model ,Media,dan Strategi Pembelajaran Kontekstual.  

        Bandung:Yayasan Yrama Widya. 

Djojosuroto,Kinayati dan M.L.A. Sumaryati. Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa 

&Sastra .Bandung : Nuansa. 

Franciska Titik Lestari.2013. Modul 8 Bahasa Indonesia.IPA dan IPS. 

Hayati, A. dan Winarno Adiwardoyo.1990.Latihan Apresiasi Sastram Penunjang  

        Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMTP dan SMTA.Malang :Yayasan 

        Asah,Asih,Asuh Malang. 

Hamalik, Oemar. 2002. Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru  

       Algesindo. 

Kesuma,Ameliasari T..2013.Menyusun PTK Itu Gampang. Jakarta : Esensi. 

Rahmanto. 1988. Metode Pengajaran Sastra. Yogyakarta : Kanisius. 

Rampan.Korrie Layun.1999. Aliran- Jenis Cerita Pendek. Jakarta : Balai Pustaka. 

Redaksi Ensiklopedi Sastra Indonesia.2004.Ensiklopedi Sastra Indonesia. 

Bandung:Titian Ilmu, 2004. 

Rohmadi ,Mohamad. 2008.Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA/MA Kelas XII. 

Program IPA dan IPS.Jakarta :Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan 

          Kebudayaan. 

Tarigan, Henry Guntur. 1984.Prinsip-Prinsip Dasar Sastra. Bandung: Angkasa. 

Sudjana,N..2008. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung : Sinar Baru 

      Algesindo. 

www.Google.com.(gambar-gambar) 

 

 


