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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menulis merupakan salah satu aspek belajar yang harus diajarkan guru 

kepada siswa selain aspek lainnya, yaitu membaca, mendengar, dan berbicara. 

Menurut Tarigan (dalam PLPG, 2009: 28) “Menulis atau mengarang adalah 

proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis 

dapat dipahami”. Menulis berkaitan erat dengan aktivitas proses berpikir, 

mengolah perasaan dan ide yang kemudian dituangkan ke dalam media tulis. 

Dengan mempelajari aspek ketrampilan menulis diharapkan siswa dapat melatih 

bagaimana cara mengolah pikiran dan perasaannya menjadi sebuah gagasan atau 

wacana yang kemudian dileburkan menjadi tulisan.  

Cerita pendek adalah rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu yang 

di dalamnya terjadi konflik antartokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam 

latar dan alur (Sutardi, 2012: 59). Cerita pendek memiliki unsur-unsur pembangun 

yang tujuannya untuk menjadikan cerita yang ada di dalamnya menjadi hidup atau 

baik. Unsur-unsur pembangun cerita pendek atau cerpen, yaitu unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik terdapat alur, tokoh (penokohan), latar 

atau setting, gaya bahasa, sudut pandang, tema, dan amanat. Sedangkan, unsur 

ekstrinsik terdapat latar belakang masyarakat dan latar belakang penulis. Cerita 

pendek adalah salah satu karya sastra yang dibuat berdasarkan pemikiran 

penulisnya entah ide, pengalaman pribadi, bahkan bisa jadi gambaran apa yang 
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ada di masyarakat. Untuk itu, dengan adanya salah satu tolakan membuat cerpen 

berdasarkan pengalaman penulis dan atau gambaran yang ada di masyarakat, 

cerpen memiliki unsur ekstrinsik tersebut. 

Terdapat dua hal yang kerap menjadi permasalahan saat akan menulis 

cerpen, yaitu mendapatkan ide dan mengembangkan ide. Agar dapat mendapatkan 

ide, penulis bisa mengadaptasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dikehidupan 

nyata ataupun bisa berimajinasi sendiri. Sedangkan untuk mengembangkan ide 

lebih sulit dilakukan karena penulis harus bisa merinci kejadian-kejadian atau 

peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian ditulis dengan urutan alur yang baik. 

Selain itu, harus mengacu pada unsur intrinsik sebagai unsur pembangun cerpen. 

Agar dapat membuat cerpen dengan baik cerpen harus memenuhi unsur-unsur 

pembangun yaitu unsur intrinsik yang terdiri dari: alur, tokoh, latar, gaya bahasa, 

sudut pandang, tema, dan amanat.  

Hal tersebut nampaknya dirasakan oleh siswa kelas IX C SMP Negeri 9 

Purwokerto. Saat peneliti melakukan perbincangan dengan guru mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia SMP Negeri 9 Purwokerto, yaitu Bu Lutfiyah, S. Pd.. 

Beliau mengungkapkan bahwa siswa yang diajarnya yaitu lebih spesifiknya siswa 

kelas IX C SMP Negeri 9 Purwokerto kurang dapat menerima atau lemah dalam 

salah satu kompetensi dasar, yaitu menulis cerita pendek bertolak dari peristiwa 

yang pernah dialami. Beliau mengungkapkan bahwa siswanya sulit 

mengimplementasikan ide yang telah dikelola di dalam pikiran dan batinnya ke 

dalam sebuah tulisan, atau dalam kata lain siswa kesulitan saat menulis cerpen  

untuk mengembangkan ide yang mereka miliki agar menjadi sebuah cerpen yang 
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baik. Pada pertemuan yang dilakukan peneliti dengan Bu Lutfiyah di SMA Negeri 

9 purwokerto tersebut, beliau juga menjelaskan metode yang digunakan saat 

memberikan pelajaran menulis cerita pendek yaitu menggunakan metode 

ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab 

sendiri tidak asing karena metode tersebut adalah metode konvensional 

dikalangan pengajar yang digunakan dalam sebagian besar pelajaran yang 

diajarkan. Namun, dalam kaitannya belajar menulis cerpen agaknya perlu adanya 

cara lain agar pelajaran menulis cerpen lebih menarik dan pastinya siswa dapat 

mengimplementasikan apa yang guru perintahkan terkait pelajaran menulis cerpen 

yaitu menulis cerita pendek berdasarkan ide dari pemikiran masing-masing siswa.  

Selain berwawancara dengan Bu Lutfiyah, guna membuktikan bahwa apa 

yang dikatakan oleh beliau adalah benar, maka peneliti mengambil sampel 16 

siswa kelas IX C SMP Negeri 9 Purwokerto secara acak dan memberi tes kepada 

siswa tersebut untuk menulis cerpen. Setelah tes dilakukan kemudian dapat dilihat 

hasilnya yaitu dari 16 siswa yang diberi tes hanya 4 siswa atau 25% dari 16 siswa 

tersebut yang dinilai mampu menulis cerpen dengan baik dan sisanya belum 

memenuhi kriteria menulis cerpen yang baik. Setelah memberikan tes menulis 

cerpen kepada siswa, kemudian peneliti membagikan angket untuk mengetahui 

kesulitan siswa dalam menulis cerpen. Dari hasil tes menulis cerpen  dan angket 

tesebut peneliti mengidentifikasi masalah-malasah yang menjadi kesulitan siswa 

dalam menulis cerpen yaitu banyak dari siswa yang masih kesulitan dalam 

menulis cerpen dengan tahapan alur yang baik. Selain itu, masalah lainnya yang 

ditemukan oleh peneliti dari hasil tes menulis cerpen tersebut adalah tokoh 
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(Penokohan) dan tema cerpen yang kurang baik dan tepat. Setelah peneliti 

mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, kemudian peneliti kembali berdiskusi 

dengan Bu Lutfiyah untuk menindaklanjuti masalah-masalah menulis cerpen pada 

siswa.  

  Menulis cerpen masuk ke dalam salah satu kompetensi dasar yang ada di 

kelas IX. Pada saat kegiatan pembelajaran menulis cerpen nantinya siswa akan 

diberikan pembelajaran tentang teori-teori cerpen yaitu tentang unsur-unsur 

pembangun cerpen, kemudian sebagai ujung tombaknya siswa diberikan tugas 

untuk menulis cerpen dengan unsur-unsur pembangunnya. Tentunya bukan 

sesuatu yang mudah khususnya untuk siswa sendiri dalam mencerna apa yang 

diberikan guru saat pembelajaran menulis cerpen tersebut. Dalam hal menulis 

sebagian siswa masih merasa kesulitan karena jarang berlatih dan atau pun 

membaca cerpen guna menambah khasanah. Hal tersebut membuat siswa 

kesulitan saat menulis cerpen dan beragam masalah pun hadir dari masing-masing 

siswa menuntut untuk segera dicarikan solusinya. 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu adanya variasi lain dalam 

pembelajaran menulis, khususnya menulis cerpen. Sebagai salah satu upaya untuk 

mengembangkan ketrampilan siswa dalam menulis cerpen, seorang guru harus 

mempunyai cara yang baik agar pembelajaran dapat maksimal. Dalam 

permasalahan pembelajaran ketrampilan menulis tersebut agaknya siswa kurang 

dapat berkembang dengan metode yang digunakan oleh Bu Lutfiyah, S. Pd.. Hal 

ini bila tidak segera diatasi tentu dapat mempengaruhi prestasi siswa dalam hal 

ketrampilan menulis, khususnya menulis cerpen. Dengan melihat permasalahan 
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yang tersebut, peneliti ingin mencoba menerapkan cara pembelajaran yang 

berbeda di kelas IX C SMP Negeri 9 purwokerto. Peneliti akan menggunakan 

media tayangan film pendek untuk mencoba menyelesaikan masalah tersebut. 

Penggunaan media tayangan film pendek ini diharapkan dapat membantu siswa 

dalam mengembangkan ketrampilan menulis pada pembelajaran menulis cerpen. 

Secara umum struktur film sama dengan struktur karya sastra yaitu 

terbentuk oleh unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik (Trianton, 2013: xi). 

Dengan terbentuk sama-sama oleh unsur intrinsik, maka keduanya memiliki 

kesamaan namun medianya yang berbeda. Unsur-unsur intrinsik di dalam film 

dan karya sastra tentunya tidak berbeda jauh. Di dalam unsur intrinsik tersebut 

pasti terdiri dari plot atau alur, tema, tokoh (Watak), latar, sudut pandang, amanat. 

Film ataupun karya sastra keduanya merupakan pengejawantahan dari kehidupan 

nyata yang dibangun kembali dengan cara yang berbeda, film menggunakan 

media gambar dan suara sementara karya sastra menggunakan bahasa tulis. 

Film pendek merupakan film yang durasinya kurang dari 60 menit, 

memiliki durasi yang lebih singkat daripada film-film pada umumnya. Dengan 

durasinya yang singkat, film pendek memiliki komposisi unsur intrinsik yang 

lebih ringkas dan singkat namun makna atau inti dari film pendek tersebut tetap 

dapat diketahui. Dengan dasar dari kehidupan nyata, film pendek diharapkan 

dapat memancing ide dan imajinasi siswa. Film pendek yang dipilih oleh peneliti 

adalah film pendek bertema sosial. Peneliti memilih film pendek dengan tema 

sosial karena tema sosial merupakan tema yang sangat dekat dengan kehidupan 

ini dan dianggap relevan dengan usia siswa SMP yang dikategorikan menginjak 
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remaja. Oleh karena itu, peneliti menggunakan media tayangan film pendek ini 

untuk penelitian tindakan kelas pada siswa kelas IX C SMP Negeri 9 Purwokerto 

tahun ajaran 2016-2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan, maka rumusan 

masalahnya adalah apakah tayangan film pendek dapat meningkatkan kemampuan 

menulis cerpen pada siswa kelas IX C SMP Negeri 9 Purwokerto tahun ajaran 

2016-2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan menulis cerpen 

melalui tayangan film pendek dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indoneia 

pada siswa kelas IX C SMP Negeri 9 Purwokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan manfaat bagi pengembangan materi pembelajaran bahasa pada 

umumnya dan pada khususnya pembelajaran ketrampilan menulis cerpen melalui 

tayangan film pendek. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi guru dan siswa. Bagi guru yaitu perbaikan 

kualitas pembelajaran menulis sastra pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia khususnya dalam menulis cerpen agar lebih banyak pilihan atau variasi 

dalam mengajarkan materi cerpen. Sedangkan bagi siswa yaitu dapat 

mempermudah siswa dalam pembelajaran menulis cerpen sehingga membuat 

siswa termotivasi dan antusias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan Kemampuan Menulis..., Prastyo Condro Saputro, FKIP, UMP, 2017




