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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Penelitian tindakan kelas tentang kemampuan menulis cerpen memang 

telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian tersebut membahas 

rendahnya kemampuan menulis cerpen pada siswa. Peneliti mengambil dua 

penelitian yang relevan sebagai referensi. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti 

mengambil penelitian yang sudah dilakuan sebelumnya. Beberapa penelitian 

relevan yang akan dibahas peneliti akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

1. Penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam 

Menulis Cerpen Dengan Model Pembelajaran Tari Bambu DI Kelas XA 

SMA Dipenegoro Sampang Tahun Ajaran 2009-2010, oleh Nur Alfiah. 

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Selain itu, kesamaan lainnya yaitu sama-

sama melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen. 

Sementara perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah solusi yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan cerpen 

siswa. Penelitian pada penelitian tersebut memberikan solusi dengan model 

pembelajaran tari bambu sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan menulis 

cerpen pada siswa kelas XA SMA Dipenegoro Sampang. Sementara itu, pada 

penelitian yang peneliti lakukan memberikan solusi dengan tayangan film pendek 

sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 

IX C SMP Negeri Purwokerto.  
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Peningkatan menulis cerpen pada penelitian tersebut terlihat pada kegiatan 

post test siklus I dan kegiatan post test siklus II. Pada prasiklus yaitu dari nilai 

rata-rata kelas 57,47 dan mencapai tuntas belajar 7 siswa atau presentase 18,42%. 

Pada siklus I mengalami peningkatan  yaitu nilai rata-rata siswa menjadi 66,18 

dan mencapai tuntas belajar 27 siswa atau presentase 71,06%. Pada siklus II juga 

mengalami peningkatan yaitu nilai rata-rata siswa menjadi 70,53. Hal tersebut 

juga memberikan ketuntasan belajar 35 siswa atau presentase 92,11%. 

 

2. Penelitian dengan judul Peningkatan Ketrampilan Menulis Cerpen Dengan 

Teknik Latihan Terbimbing Berdasarkan Ilustrasi Tokoh Idola Pada Siswa 

Kelas VIII B MTs GUPPI Purbasari Tahun Ajaran 2010-2011, oleh Saiful 

Amri. 

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Selain itu, kesamaan lainnya yaitu sama-

sama melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan menuis cerpen. 

Sementara perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah solusi yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan cerpen 

siswa. Penelitian pada penelitian tersebut memberikan solusi dengan teknik 

latihan terbimbing berdasarkan ilustrasi tokoh idola sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas XA SMA 

Dipenegoro Sampang. Sementara itu, pada penelitian yang peneliti lakukan 

memberikan solusi dengan tayangan film pendek sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas IX C SMP Negeri 

Purwokerto.  

Peningkatan menulis cerpen pada penelitian tersebut terlihat pada kegiatan 

post test siklus I dan kegiatan post test siklus II. Pada prasiklus yaitu dari nilai 
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rata-rata kelas 49,99, nilai tertinggi 72,22, nilai terendah 38,89, dengan ketuntasan 

15,15%. Pada siklus I mengalami peningkatan  yaitu nilai rata-rata siswa menjadi 

60,10, nilai tertinggi 83,33, nilai terendah 44,44, dengan ketuntasan 33,33%. Pada 

siklus II juga mengalami peningkatan yaitu nilai rata-rata siswa menjadi 73,40, 

nilai tertingigi 88,89, nilai terendah 55,56. Hal tersebut membuat ketuntasan 

menjadi 75,75%.  

 

B. Menulis 

1. Pengertian Menulis 

Menulis merupakan salah satu dari empat aspek ketrampilan berbahasa 

yang harus diperlajari oleh siswa. Empat aspek tersebut, yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Pada dasarnya keempat aspek ketrampilan 

berbahasa tersebut secara tidak langsung sangat berkaitan satu dengan yang 

lainnya, terutama seperti menyimak berkaitan dengan berbicara, sedangkan 

membaca dengan menulis. Tarigan (2008: 3) mengungkapkan bahwa menulis 

merupakan suatu ketrampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

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

merupakan kegiatan yang ekspresif, karena seringkali penulisnya melibatkan 

perasaan yang dalam atau yang sedang ia rasakan untuk dicurahkan tidak secara 

langsung tetapi dengan cara lain yaitu dengan tulisan. Sutardi (2012: 12) 

mengungkapkan bahwa menulis adalah mengungkapkan ide gagasan dalam 

pikiran dan rasa melalui bahasa. Sejalan dengan hal tersebut menulis sendiri pada 

dasarnya mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan diri, tetapi 

melakukan kegiatan menulis agar mendapatkan hasil menulis yang baik pada 
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umumnya harus memiliki eksistensi atau dalam kata lain harus berkelanjutan, 

karena menulis erat hubungannya dengan sebuah karya atau hasil dari menulis. 

Semakin konsisten ia dalam berkegiatan menulis, maka sejatinya akan berbanding 

lurus dengan hasil atau karya dari tulisannya tersebut. Seperti yang diungkapkan 

Sutardi (2012: 2) bahwa menulis adalah persoalan pilihan eksistensi, yaitu 

kesadaran untuk berproses secara aktif-kreatif yang terus menerus. Pernyataan 

tersebut diungkapkan juga oleh Tarigan (2008: 3) bahwa menulis merupakan 

suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis 

haruslah terampil dalam memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. 

Ketrampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalui 

latihan dan praktik yang banyak dan teratur.  

Sutardi (2012: 9) mengatakan bahwa membaca dan menulis tidak bisa 

dipisahkan sampai kapan pun karena keduanya adalah pasangan sampai mati. 

Kenapa demikian karena apa yang akan kita tuliskan adalah pengeahuan atau 

imajinasi maka kekayaan pengetahuan dan imajinasi syarat mutlak dalam menulis 

yang baik, dan pengetahuan dan imajinasi yang bagus hanya bisa didapat jika kita 

rajin membaca. Selanjutnya, ide dan pengetahuan itu akan dituliskan dengan kata-

kata (bahasa). Dengan membaca maka pengetahuan kosakata kita menjadi banyak 

dan variatif. Selain itu, dengan membaca kita memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan cerita dari cerita yang telah kita baca kemudian bisa kita coba 

menulis dengan kembangan bacaan yang telah dibaca. Dari pernyataan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal yang bisa menjadi hambatan atau 

masalah dalam menulis, yaitu menciptakan ide atau imajinasi dan 

mengembangkan ide tersebut menjadi tulisan cerpen yang baik.  
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Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menemukan masalah yang 

dialami pada siswa kelas IX SMP Negeri 9 Purwokerto saat pembelajaran menulis 

cerpen. Siswa kelas IX SMP Negeri 9 Purwokerto memiliki masalah saat 

mengembangkan ide dalam menulis cerpen. Hal tersebut peneliti dapatkan  saat 

peneliti melakukan berbicara dan memberikan angket kepada siswa, sebagian 

besar siswa mengeluhkan masalah dalam pembelajaran menulis cerpen, yaitu 

mengembangkan ide saat akan ditulis menjadi cerpen. Masalah tersebut membuat 

siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran menulis cerpen dan menyebabkan 

tidak efektifnya saat kegiatan pembelajaran menulis cerpen berlangsung. Oleh 

karena itu, peneliti berusaha mencoba mengatasi masalah tersebut dengan cara 

yang telah peneliti rancang di dalam penelitian ini. 

 

2. Tujuan Menulis 

Tujuan menulis menurut Tarigan (2008: 27), yaitu tujuan penugasan, 

tujuan altruistik, tujuan persuasif, tujuan penerangan, tujuan pernyataan, tujuan 

kreatif, tujuan pemecahan masalah. Tujuan dari menulis yang bermacam-macam 

membuat orang yang melakukan kegiatan menulis memiliki kesempatan untuk 

berkarya ataupun memaksudkan tujuan menulisnya untuk hal lain sesuai dengan 

kepentingannya. Sedangkan Rosadi (2009:7) mengungkapkan bahwa tujuan 

menulis ditinjau dari sudut pengarang terdiri dari enam, yaitu tujuan penugasan, 

tujuan estetis, tujuan penerangan, tujuan pernyataan diri, tujuan kreatif, dan tujuan 

konsumtif. Penjelasan dari keenam tujuan tersebut sebagai berikut: 

a. Tujuan penugasan biasanya dilakukan oleh para pelajar guna untuk memenuhi 

tugas yang diberikan guru. Bentuk tulisan mereka biasanya berupa makalah, 
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laporan, karangan bebas. Karangan bebas di sini dapat berupa puisi, prosa, 

cerpen, naskah drama, dan lain-lain. Penulisan karangan bebas diharapkan 

dapat menambah siswa dalam mewujudkan karya sastra. 

b. Tujuan estetis biasanya dilakukan oleh para sastrawan. Para sastrawan pada 

umumnya menulis dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keindahan dalam 

sebuah puisi, cerpen, maupun novel. Untuk itu, penulis pada umumnya 

memperlihatkan benar pilihan kata atau diksi serta penggunaan gaya bahasa. 

Kemampuan menulis dalam mempermainkan kata sangat dibutuhkan dalam 

tulisan yang memiliki tujuan estetis. 

c. Tujuan penerangan biasanya digunakan dalam bentuk surat kabar maupun 

majalan. Tujuan utama penulis membuat tulisan adalah untuk memberi 

informasi kepada pembaca. Informasi itupun harus sesuai dengan apa yang 

telah terjadi atau faktual. 

d. Tujuan pernyataan diri merupakan suatu bentuk tulisan yang berkaitan tentang 

apa yang telah dilanggar seseorang. Bentuk tulisan ini misalnya surat 

perjanjian maupun surat pernyataan. Surat pernyaataan atau perjanjian itu 

bermaksud agar perbuatan yang telah dilanggar tidak akan diulangi lagi oleh 

penulis surat. Karena di dalam surat sudah terdapat kesepakatan terhadap 

penyataan diri penulis agar tidak diulangi lagi. 

e. Tujuan kreatif dalam menulis sebenarnya selalu berhubungan dengan proses 

kreatif, terutama dalam menulis karya sastra baik itu puisi, fiksi maupun 

naskah drama. Daya imajinasi yang maksimal ketika mengembangkan tulisan 

harus digunakan. Mulai dalam mengembangkan penokohan, melukiskan 

setting maupun lainnya. 
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f. Tujuan konsumtif merupakan sebuah tulisan diselesaikan untuk dijual dan 

dikonsumsi oleh para pembaca. Penulis telah mementingkan kepuasan pada 

diri pembaca. Salah satu bentuk tulisan ini yaitu berupa hasil sebuah karya 

sastra baik puisi, prosa maupun naskah drama. 

 

3. Manfaat Menulis 

Bagi sebagian orang menulis merupakan hal yang sulit dilakukan terutama 

untuk memulainya. Tetapi, di samping persoalan sulitnya menulis terdapat banyak 

manfaat dari menulis itu sendiri bila ingin melakukan dan terus melatihnya 

terutama bagi siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Tarigan (2008: 22) “Menulis 

sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Juga 

dapat menolong kita berpikir kritis. Juga dapat memudahkan kita merasakan dan 

menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, 

memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi 

pengalaman.” Selain itu, manfaat lain dari menulis adalah membuat kita dapat 

berpikir lebih kristis tentang suatu hal yang besar ataupun kecil sekalipun, dan 

merekonstruksi hal tersebut menjadi tulisan yang baik dan menarik. 

 

C. Cerita Pendek 

1. Pengertian Cerita Pendek 

Sutardi (2012: 59) mengungkapkan bahwa 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. Peristiwa dalam cerita 
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berwujud hubungan antartokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu 

kesatuan. Sama hakikatnya dengan kehidupan nyata, sebuah peristiwa terjadi 

karena kesatuan manusia, tempat, dan waktu. Dari kesatuan itulah peristiwa 

terbentuk. Menurut Poe (dalam Nurgiyantoro, 2013: 12) menyatakan bahwa 

cerpen adalah sebuah cerita selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar 

anatra setengah sampai dua jam─suatu hal yang kiranya tidak mungkin dilakukan 

untuk sebuah novel. 

Dari uraian pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

cerpen merupakan sebuah cerita yang di dalamnya terdapat peristiwa yang 

berhubungan dengan unsur-unsur lainnya yang pendukung peristiwa. Hal tersebut 

membuat penulis dapat menyuguhkan suatu cerita yang singkat namun berisi dan 

dapat dinikmati oleh pembaca dengan sekali duduk. Di dalam cerpen terdapat 

beberapa aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain yang tidak dapat 

dihilangkan salah satunya dalam suatu cerita. Keadaan tidak adanya salah satu 

aspek unsur intrinsik di dalam cerpen akan membuat cerpen tersebut seakan tak 

sempurna dan terkesan aneh. Oleh karena itu, kesinambungan antar aspek sangat 

penting dan sangat berpengaruh terhadap aspek yang lain demi berjalan dengan 

baiknya suatu cerita. 

 

2. Unsur-unsur Pembangun Cerpen (Unsur Intrinsik) 

Struktur karya fiksi menyaran pada pengertian hubungan antar unsur 

(intrinsik) yang bersifat timbal balik, saling menentukan, saling mempengaruhi, 

yang secara bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh (Nurgiyantoro, 

2000: 36). Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur intrinsik dalam 
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cerita memiliki sifat hubungan yang saling menguatkan satu sama lain, sehingga 

sangat tidak mungkin cerita tersebut akan baik apabila ada salah satu di antara 

beberapa unsur intrinsik yang tidak ada. Tidak adanya salah satu aspek unsur 

intrinsik membuat cerpen terasa aneh saat dibaca, dan tentunya makna yang coba 

disampaikan oleh penulis kepada pembaca akan sulit tersalurkan. Dalam 

penelitian ini peneliti hanya meneliti tentang unsur intrinsik, yaitu alur, tokoh, 

latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan tema. Hal tersebut dilakukan karena 

berbagai pertimbangan, seperti: (1) kelas IX merupakan jenjang pendidikan yang 

bisa dikatakan masih dalam tahap belajar pemula sehingga peneliti hanya 

membebankan kepada siswa kelas IX SMP Negeri 9 Purwokerto untuk 

menitikberatkan pada unsur intrinsik cerpen tidak dengan unsur ekstrinsik cerpen 

dalam menulis cerpen., dan (2) pelajaran menulis cerpen adalah pelajaran yang 

baru diajarkan di kelas IX, sehingga dalam praktek atau pembelajarannya tentu 

memerlukan perhatian khusus agar siswa dapat menyerap apa yang diajarkan dan 

tentunya siswa masih belum terlatih dalam menulis dan membuat cerpen.  

Selanjutnya, untuk amanat dalam unsur intrinsik tidak peneliti cantumkan 

sebagai kriteria penilaian kemampuan menulis cerpen karena peneliti menilai 

bahwa amanat merupakan unsur dari beberapa unsur intrinsik yang keberadaannya 

mengikuti dari unsur-unsur pembangun lainnya atau dalam kata lain amanat akan 

muncul setelah cerpen telah jadi. Dalam proses pembuatan cerpen tentu akan 

memiliki konflik atau masalah dengan didukung oleh tokoh, alur, dan latar. 

Kemudian terdapat juga jalan keluar atau cara mengatasi konflik tersebut sesuai 

keinginan penulisnya. Setelah itu, cerpen akan jadi dan akan ditarik kesimpulan 

apa yang terdapat di dalamnya dan makna atau amanat apa yang terkandung dan 

bisa dipetik dari konflik di dalam cerpen tersebut. Berikut unsur intrinsik dan 

penjelasnya: 
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a. Alur atau Plot 

Menurut Foster (dalam Nurgiantoro, 2015L 113), plot adalah peristiwa-

peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya hubungan kausalitas. 

Plot atau alur merupakan runtutan peristiwa yang terjadi di dalam cerita sehingga 

menjadikan adanya sebab dan akibat terhadap masalah yang ada di dalam cerita. 

Untuk menjadi cerpen yang baik setidaknya harus ada unsur-unsur alur dalam 

cerpen, yaitu: awal (perkenalan), tengah (konflik), dan akhir (penyelesaian). 

Kemudian menurut Lubis (dalam Tarigan, 2008: 156) ada lima bagian unsur-

unsur, yaitu: Situation (pengarang mulai melukiskan suatu keadaan atau situasi), 

generating circusmstances (peristiwa yang bersangkut-paut, yang berkai-kaitan 

mulai bergerak), rising action (keadaan mulai memuncak), climax (peristiwa-

peristiwa mencapai klimaks), dan denouement (pengarang memberikan 

pemecahan sosial dari semua peristiwa). Kelima hal tersebut merupakan runtutan 

atau tahapan plot di dalam cerita yang dengan adanya kelima hal tersebut dapat 

memunculkan efek-efek tertentu seperti misalnya, munculnya rasa penasaran bagi 

pembaca dan perasaan pembaca yang terbawa ke dalam cerita karena lihainya si 

penulis cerita dalam membuat plot atau alur di dalam cerita tersebut. 

 

b. Tokoh (Penokohan) 

Tokoh di dalam cerita merupakan pemain-pemain yang menghidupi cerita. 

Semua cerita pasti memiliki tokoh karena peran atau keterlibatan tokoh di dalam 

cerita sangat penting. Masing-masing dari tokoh yang ada di dalam cerita 

memiliki sifat yang berbeda-beda pula yang disebut watak tokoh atau penokohan. 

Menurut Setiyaningsih (2015: 23) penokohan merupakan penyajian watak tokoh 
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dan penciptaan citra tokoh. Tokoh itu sendiri mengejawantahkan watak atau sifat 

dari tokoh tersebut. Dengan adanya beberapa tokoh yang memiliki warak atau 

penokohan yang berbeda-berbeda dari situ dapat menjadikan cerita menjadi 

menarik karena adanya masalah antar tokoh atau bisa berkembang lagi dengan 

sesuatu hal yang berkaitan dengan tokoh dan watak yang dimiliki tokoh tersebut. 

Untuk mengetahui watak seperti apa yang dimiliki oleh masing-masing tokoh di 

dalam cerita, berikut beberapa cara untuk mengetahuinya: (1) Apa yang diperbuat 

oleh tokoh, tindakan-tindakan, terutama bagaimana saat tokoh menghadapi situasi 

kritis; (2) Ucapan-ucapannya, apa saja yang diucapkan oleh tokoh; (3) 

penggambaran fisik tokoh; (4) pikiran-pikirannya; (5) gambaran latar atau 

lingkungan tempat tinggal tokoh; (6) pandangan tokoh lain yang bersangkutan; 

dan (7) penerangan langsung. 

 

c. Latar atau Setting 

Latar atau setting merupakan keterangan yang menggambarkan suatu 

tempat, ruang, dan waktu di dalam suatu cerita (Kosasih, 2012: 136). Latar dalam 

cerita berfungsi untuk memperjelas kejadian-kejadian dan suasana-suasana yang 

terjadi di dalam cerita. Menurut Sayuti (2000:126) secara garis besar deskripsi 

latar fiksi dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yakni latar tempat, latar waktu, 

dan latar suasana. Latar tempat adalah berkaitan dengan geografis, latar waktu 

berkaitan dengan masalah historis, dan latar sosial berkaitan dengan kehidupan 

kemasyarakatan. Secara garis besar latar adalah ruang dan keadaan cerita dan 

yang dialami tokoh di dalam cerita tersebut. 
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d. Gaya Bahasa 

Gaya merupakan cara pengungkapan seorang yang khas bagi seorarng 

pengarang (Sayuti, 2000: 173). Secara sederhana, gaya dapat didefinisikan 

sebagai cara pemakaian bahasa yang spesifik oleh seorang pengarang. Jadi, dalam 

arti lain semua pengarang adalah tuan dari karya yang diciptakannya tersebut atau 

masing-masing pengarang memiliki gaya khasnya masing-masing. Dengan 

adanya penjelasn tersebut adalah tidak benar jika dikatakan bahwa gaya bahasa 

Ahmad Tohari lebih baik daripada gaya Umar Kayam. Gaya bahasa antara 

pengarang satu dengan yang lainnya tentu berbeda dan memilliki ciri khas 

masing-masing dan tidak dapat dikatakan mana yang lebih baik dan mana yang 

lebih buruk.  

 

e. Sudut Pandang atau Point of View 

Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang memandang siapa 

yang bercerita di dalam cerita itu atau sudut pandang yang diambil pengarang 

untuk melihat kejadian cerita (Jabrohim dkk, 2003: 116). Di dalam suatu cerita 

sudut pandang digunakan untuk menantukan arah pandang pengarangn terhadap 

suatu peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Hal tersebut membuat terciptanya suatu 

kesatuan yang utuh dan berkesinambungan. Menurut Sayuti (2000: 159) secara 

garis besar sudut pandang dibedakan menjadi dua kelompok, yakni sudut pandang 

orang pertama: akuan dan sudut pandang orang ketiga: diaan, atau insider dan 

outsider. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan “aku”, sedangkan 

sudut padang orang ketiga mengguanakn “dia”. 

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



20 

 

f. Tema 

Tema dapat dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum, sebuah 

karya novel (Nurgiyantoro, 2007: 70). Meskipun dikatakan disebuah novel, 

namun antara novel dan cerpen keduanya memiliki karakter yang hampir sama 

hanya saja perbedaan yang mencolok adalah cerita yang diceritakan di dalam 

novel lebih luas sehingga menjadikan novel memiliki jumlah halaman yang lebih 

tebal atau banyak daripada cerpen. Keadaan konflik di dalam novel yang lebih 

banyak dan kompleks membuat bentuk yang termanifestasikan dengan jumlah 

halaman novel yang lebih tebal daripada cerpen. Selain itu, penggambaran aspek-

aspek unsur intrinsik lebih jelas dan rinci daripada cerpen. Hal tersebut membuat 

novel memiliki jumlah halaman yang lebih banyak. 

 

g. Amanat atau Moral 

Antara moral dan tema, walaupun sering dipergunakan bersama-sama dan 

sering pula dalam pengertian yang kurang lebih identik, sesungguhnya tidak sama 

di antara keduanya. Menurut Nurgiyantoro (2007: 322) moral dalam karya sastra, 

atau hikmah yang diperoleh pembaca lewat sastra selalu dalam pengertian yang 

baik. Moral dari suatu cerita biasanya dimaksudkan sebagai sepenggal saran 

moral, hikmah, atau manfaat yang dapat diambil dari apa yang ada di dalam suatu 

cerita. Amanat atau moral di dalam cerpen tidak harus ditimbulkan secara 

eksplisit tetapi bisa juga secara implisit. Amanat atau moral yang ditimbulkan 

secara implisit membuat pembaca bebas menginterpretasikan kesimpulan dan 

amanat yang bisa dipetik dari cerpen yang dibaca. 
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3. Karakteristik Cerpen yang Baik 

Cerpen harus memiliki unsur pembangun cerpen, yaitu: unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik terdapat beberapa aspek, yaitu: alur, tokoh, 

latar, gaya bahasa, sudut pandang, tema, dan amanat. Sebenarnya, tidak ada 

definisi cerpen yang baik itu bagaimana bentuknya. Cerpen yang enak dibaca dan 

tersampaikan pesan yang dimaksudkan kepada pembacanya adalah cerpen yang 

baik. Untuk mendukung terbuatnya cerpen yang baik dalam arti enak dibaca da 

dapat tersampaikan apa yang dimaksudkan kepada pembacanya, maka di dalam 

cerpen tersebut harus terdapat unsur intrinsik yang di dalamnya terdapat beberapa 

aspek, seperti: alur, tokoh, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan tema 

didefinisikan berbeda-beda oleh tiap orang.  

 

a. Alur 

Menurut Nurgiyantoro (dalam Nurgiyantoro, 2016: 71) bahwa kejelasan 

alur dapat diartikan sebagai kejelasan cerita, kesederhanaan alur berarti 

kemudahan cerita untuk dipahami, dan kompleksitas alur berarti tidak mudahnya 

alur dimengerti. Cerpen yang baik adalah cerpen yang memiliki dengan alur cerita 

yang baik dan jelas ceritanya, sehingga memberikan dapat menarik pembaca saat 

membacanya. Alur merupakan aspek pertama yang harus dipertimbangkan karena 

aspek inilah yang juga pertama-tama menentukan menarik tidaknya cerita dan 

memiliki kekuatan untuk mengajak pembaca untuk mengikutinya, Saxby (dalam 

Nurgiyantoro, 2016: 68). Di dalam alur harus terdapat berbagai peristiwa dan aksi 

yang ditampilkan  dengan urutan penyajian yang jelas. Dengan kata lain, di dalam 

sebuah alur cerita terkandung unsur apa yang dikisahkan atau isi cerita dan 
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bagaimana urutan pengisahannya. Keduaya saling berhubungan dan sama-sama 

menentukan derajat kemenarikan dan ketepatan bagi pembaca.  

 

b. Tokoh 

Menurut Nurgiyantoro (2016: 223) tokoh di dalam cerpen harus memiliki 

jati diri, bukan sebagai sesuatu yang tanpa karakter. Justru dengan kualifikasi 

tokoh tersebut membedakan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. 

Kualitas jati diri tidak hanya berkaitan dengan ciri fisik, melainkan terlebih 

berwujud kualitas nonfisik. Jadi, aspek nonfisik, mental, emosional, moral, dan 

sosial, dalam hubungannya dengan tokoh cerita fiksi dipandang lebih penting 

daripada sekedar aspek fisik. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, berbagai unsur 

aspek nonfisik dianggap mampu lebih menunjukkan jati diri seseorang dan lebih 

menggambarkan ciri karakter seseorang. Jadi, cerpen yang baik adalah cerpen 

dengan pelukisan tokoh tajam dan nyata, tokoh mampu membawa pembaca ke 

dalam cerita. 

 

c. Latar 

Menurut Nurgiyantoro (2016: 249) bahwa latar menunjuk pada tempat, 

yaitu lokasi di mana cerita tersebut terjadi, waktu, kapan cerita itu terjadi, dan 

lingkungan sosial-budaya, keadaan kehidupan bermasyarakat tempat tokoh dan 

peristiwa terjadi. Kejelasan deskripsi latar penting karena ia dipergunakan sebagai 

pijakan pembaca untuk ikut masuk dalam mengikuti alur cerita dan 

sekaligusmmengembangkan imajinasi. Oleh karena itu, latar harus ada dalam 

cerpen agar membuat cerpen tersebut terlihat seperti kenyataan dan memudahkan 
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pembaca untuk masuk ke dalamnya dengan keadaan tempat, waktu, suasana yang 

ada di dalamnya. Jadi, cerpen yang sangat baik adalah cerpen yang tepat dalam 

menentukan tempat yang mengukuhkan terjadinya peristiwa, sangat tepat memilih 

waktu yang sesuai dengan peristiwa dalam cerita, dan tepat menggambarkan 

suasana yang mendukung peristiwa. Dengan adanya penggambaran latar yang 

baik, maka tokoh di dalam cerita dapat lebih hidup dan realistis. 

 

d. Gaya Bahasa 

Menurut Nurgiyantoro (2016: 275) bahwa bahasa yang dipergunakan 

dalam teks-teks sastra dapat dipandang sebagai representasi sebuah stile (style), 

yaitu stile penulisannya. Keindahan sebuah stile dalam teks kesusastraan dilihat 

dan dipertimbangkan melalui keseluruhan aspek kebahasaan dan bagaimana 

fungsi dan dukungan tiap aspek itu dalam mendukung pengekspresian gagasan 

secara tepat. Dalam kata lain, bagaimana peran dan fungsi tiap aspek itu dalam 

mendukung capaian efek keindahan. Secara sederhana wujud pengungkapan 

kebahasaan dalam setiap teks dibedakan ke dalam dua hal, yaitu apa yang ingin 

diungkapkan dan bagaimana cara mengungkapkan (Nurgiyantoro, 2016: 275). 

Jadi, cerpen yang sangat baik adalah cerpen yang memiliki bahasa yang  

komunikatif atau mudah dipahami dan sangat tepat mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

 

e. Sudut Pandang (Point of View) 

Sudut pandang secara lebih konkret dan spesifik adalah “siapa yang 

melihat, siapa yang berbicara”, atau “dari kacamata siapa sesuatu itu dibicarakan” 
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(Nurgiyantoro, 2016: 269). Jadi, sudut pandang pada hakikatnya adalah sbuah 

cara, strategi, atau siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk 

mengungkapkan cerita dan gagasannya. Pemilihan sudut pandang dalam sebuah 

ceritafiksi dalam banyak hal akan mempengaruhi kebebasan, ketajaman, 

keobjektifan dalam cerita. Cerpen yang baik memiliki bentuk pesona yang 

mengisahkan cerita. Berdasarkan bentuk pesona itu kemudian dapat dibedakan 

adanya sudut pandang pesona pertama dan pesona ketiga. 

 

f. Tema 

Tema berbicara dan berkaitan dengan masalah kebenaran, kebenaran 

tentang kehidupan sebagaimana yang diyakini penulis. Tema memiliki kaitan erat 

dengan tokoh dan alur. Hal itu tidak terlepas dari hakikat cerita fiksi yang tidak 

lain adalah cerita tentang tokoh, apa yang harus dilakukan dan ditimpakan kepada 

tokoh. Kemudian, tokoh pasti dibebani dengan konflik, dan konflik adalah urusan 

alur (Nurgiyantoro (2016: 261). Jadi, cerpen yang baik adalah cerpen yang baik 

dalam mendeskripsikan tema yang terkandung dalam cerita dan ditawarkan 

kepada pembaca, baik dalam menyajikan tema dari kesimpulan keseluruhan 

cerita, tema mengangkat masalah-masalah. 

 

D. Mengembangkan Ide dalam Menulis Cerpen 

Mengembangkan ide dalam menulis cerpen merupakan kegiatan yang sulit 

dilakukan, apalagi untuk pemula dalam menulis cerpen. Mengembangkan ide 

adalah salah satu masalah yang dihadapi penulis selain mendapatkan ide dalam 

menulis cerpen. Akan tetapi, mengembangkan ide dalam menulis dirasa lebih sulit 
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dilakukan karena butuh konsep yang baik dalam mengemas cerita agar dapat 

menjadi cerpen yang baik dan tentunya terasa enak saat pembaca membacanya. 

Sebagai penulis cerpen tentunya ingin menyuguhkan hidangan yang nikmat bagi 

konsumennya yaitu pembaca. Dalam mengembangkan ide dalam menulis cerpen, 

penulis harus mampu penggambaran suasana suatu latar cerita agar dapat menarik 

dan pembaca pun bisa terbawa di dalamnya. 

Sutardi (2012: 83) mengungkapkan bahwa proses pengendapan ide bisa 

dilakukan dengan dua teknik, yaitu (1) teknik tulis, dan (2) teknik renung. 

Pertama, teknik tulis yaitu teknik dengan cara menuliskan rangkaian peristiwa 

yang akan menjadi jawaban atas  ide dan masalahnya. Teknik tulis adalah teknis 

yang lebih mudah untuk dilakukan bagi para pemula dalam menulis cerpen, 

karena penulis dimudahkan dengan hanya menulis rangkaian-rangkaian peristiwa 

yang terjadi kemudian dibuat menjadi cerita dengan beberapa paragraf. Setelah 

itu, dari tiap peristiwa atau masalah yang ditulis dicarikan pemecahan masalah 

atau jalan keluar dari masalah tersebut. Kedua, teknik renung yaitu hanya 

merenungkan dan mengontemplasikan kemunginan-kemungkinan rangkaian 

peristiwa dalam pikiran dan perasaan sebelum ditulis. Teknik renung ini biasanya 

digunakan bagi penulis yang telah terbiasa menulis, karena dalam teknik ini 

memerlukan rasa olah jiwa dan pikiran yang sudah terlatih.  

 

E. Film Pendek 

Film memiliki definisi atau pengertian yang bermacam-macam, tergantung 

sudut pandang orang yang mengartikannya. Menurut Effendy (dalam Trianton, 

2013: 2) film merupakan media untuk merekam gambar yang menggunakan 
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bahan seluloid sebagai bahan dasarnya. Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 

2009 menyebutkan bahwa film merupakan pranata sosial dan media komunikasi 

seni budaya yang berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan 

dapat dipertunjukkan. Dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa film 

memiliki pengertian yang beragam tergantung orang melihat dari sudut pandang 

definisinya. Definisi fim yang dijelaskan oleh Effendy mungkin adalah alat atau 

benda media film itu sendiri, sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2009 film 

dijelaskan sebagai sebuah pertunjukkan yang menggunakan media sinetografi 

yang dapat menjadi pranata sosial dan alat berkomunikasi seni budaya.  

Melihat pengertian film menurut UU No. 33 Tahun 2009 memang film 

sedikitnya memiliki fungsi tersebut yaitu sebagai pranata sosial dan 

berkomunikasi seni budaya. Selain itu, film adalah media hiburan, karena 

fungsinya juga dapat memberikan hiburan. Namun, di samping itu juga secara 

implisit film juga dapat memberikan pengetahuan atau wawasan dan juga dapat 

memberikan pendidikan kepada orang yang melihatnya. Seperti yang 

diungkapkan Amura (dalam Trianton, 2013: 2) film bukan semata-mata barang 

dagangan melainkan alat penerangan dan pendidikan. Film merupakan karya 

sinematografi yang dapat  berfungsi sebagai cultural education atau pendidikan 

budaya. Menurut Effendy (dalam Trianton, 2013: 24) film memiliki beberapa 

jenis, yaitu; (a) Film Dokumenter, (b) Film Cerita Pendek atau film pendek, (c) 

Film Cerita Panjang, (d) Profil Perusahaan atau istilah kerennya disebut company 

profile, (e) Iklan Televisi, (f) Program Televisi, dan (g) Video Klip. 

Menurut Nugroho (dalam Trianton, 2013: 42) film pendek merupakan film 

yang berdurasi kurang dari 30 menit. Dengan durasi yang pendek tersebut, apa 
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yang ditampilkan di dalam film pendek tidak seperti pada film panjang pada 

umumnya. Unsur-unsur pembangun film pendek lebih dibuat ringkat namun padat 

dan fokus. Bila kita sering melihat film panjang pada umumnya dengan durasi 90 

menit lebih, kita mungkin akan terbiasa dengan istilah film adalah seperti yang 

apa yang biasa kita lihat yaitu berdurasi panjang. Namun, dengan film pendek 

yang dibuat lebih ringkas, maka bisa jadi film pendek memiliki tempat tersendiri 

dihati para penikmatnya. Biasanya film pendek dengan durasi yang lebih pendek 

daripada film panjang lebih berkonsentrasi langsung kepada penyebab sebab-

akibat dalam cerita. 

 

F. Tayangan Film Pendek dalam Pembelajaran Menulis Cerpen 

Menulis adalah kegiatan yang bisa jadi semua orang bisa melakukan 

dengan mudah, namun bila menulis dengan ide pemikiran masing-masing dan 

menjadikannya sebuah cerita sepertinya hal tersebut menjadi lebih sulit dilakukan 

dan tidak semua orang dapat langsung melakukannya. Termasuk juga bagi siswa 

kelas IX C SMP Negeri 9 Purwokerto. Bagi siswa kelas IX C SMP Negeri 9 

Purwokerto menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi dirasa 

memiliki permasalahan. Sebenarnya mereka telah memiliki ide kreatif tentang 

pemikirannya terhadap cerita yang akan ditulisnya, namun keadaan berubah 

setelah ide tersebut akan ditulis. Banyak siswa yang merasa kesulitan saat akan 

pertama kali menulis kata-kata untuk mengawalinya. Memang hal tersebut adalah 

masalah klasik yang dialami oleh banyak orang yang akan menulis. Banyak yang 

berpikir apa yang akan pertama kali ia tulis untuk mengawalinya. Hal tersebut 
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adalah sebuah masalah yang perlu diatasi karena dapat membuang banyak waktu 

hanya untuk memikirkan hal pertama apa yang akan ditulis. Lebih buruknya bisa 

jadi ide cerita yang terlah dipikirkan perlahan akan hilang. Apalagi untuk siswa 

SMP yang usianya masih terbilang labil, bila masalah tersebut tidak segera 

diantisipasi maka bisa jadi akan mudah merubah keadaan atau mood mereka.  

Peneliti di dalam penelitian tindakan kelas ini berupaya mencoba 

membantu siswa kelas IX C untuk mengatasi masalah tersebut dengan tayangan 

film pendek. Di dalam pembelajaran menulis cerpen dengan tayangan film pendek 

ini nanti siswa akan diajak untuk menyaksikan film pendek yang telah peneliti 

siapkan. Di dalam pembelajaran siswa tidak cuma hanya melihat film pendek 

tanpa adanya upaya lain untuk meningkatkan ketrampilan menulis cerpen siswa. 

Nanti siswa akan dijelaskan dengan video atau film pendek yang diputar. Dengan 

adanya pemutaran film pendek diharapkan akan memantik ide kreatif siswa dalam 

membuat ilustrasi cerita yang akan siswa tulis menjadi cerpen, walaupun cerita 

atau kisahnya tidak seperti apa yang ada di dalam penayangan film pendek 

tersebut. Film pendek diketahui juga memilik unsur pembangun sama seperti 

karya sastra yaitu unsur intrinsik. Unsur Intrinsik di dalam film pendek dan karya 

sastra perbedaannya tidak terlalu jauh, keduanya sama-sama mengandung temu, 

alur, tokoh, sudut padang, latar, dan amanat. Dengan persamaan keduanya 

tersebut akan mempermudah siswa dalam pengaplikasiannya ke dalam cerita yang 

akan mereka tulis.  

Urutan cerita dan kronologis terjadinya peristiwa juga hampir sama antara 

film pendek dengan cerpen. Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya 

adalah film pendek medianya di dalam sebuah audio visual, sedangkan karya 
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sastra medianya adalah media tulis. Sisi lain manfaat dari penayangan film pendek 

adalah dapat memancing perhatian siswa karena seperti diketahui bahwa siswa 

SMP tergolong peralihan masa kanak-kanak ke masa remaja. Dengan tayangan 

audio visual dari film pendek diharapakan siswa jadi perhatian dan antusias dalam 

belajar menulis cerpen. Hal tersebut dikarenakan media audio visual dinilai lebih 

efektif untuk media penyalur pembejaran karena sifatnya yang bergambar dan 

bersuara jadi memiliki daya tarik tersendiri. Dari gambaran di atas, peneliti 

nantinya akan menerapkan tahapan belajar yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran menulis cerpen dengan tayangan film pendek pada siswa kelas IX C 

SMP Negeri 9 Purwokerto adalah sebagai berikut: 

a. Guru memberikan apersepsi dan motivasi di awal kegiatan pembelajaran. 

b. Guru menjelaskan meteri pembelajaran menulis cerpen dengan pengertian dan 

unsur intrinsik cerpen. 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait materi pembelajaran menulis 

cerpen dengan pengertian dan unsur intrinsik cerpen. 

d. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan menjawab seputar 

pembelajaran menulis cerpen. 

e. Siswa memanfaatkan kesempatan dengan aktif bertanya dan menjawab 

seputar pembelajaran menulis cerpen. 

f. Guru meminta siswa memikirkan ide dan membayangkannya menjadi sebuah 

cerita berdasarkan ide atau pengalaman pribadinya. 

g. Siswa mengindahkan perintah guru dengan memanfaatkan waktunya untuk 

memikirkan ide dan membayangkannya menjadi sebuah cerita berdasarkan ide 

atau pengalaman pribadinya. 

h. Guru meminta siswa untuk memperhatikan tayangan film pendek yang akan 

ditayangkan terkait unsur intrinsik dan kronologis cerita di dalam tayangan 
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film pendek sebagai gambaran untuk siswa nantinya dalam menulis cerpen 

berdasarkan ide atau pengalaman pribadinya. 

i. Guru memutar tayangan film pendek pertama.  

j. Siswa memperhatikan pemutaran tayangan film pendek yang pertama terkait 

unsur intrinsik dan ringkasan kronologis cerita di dalam tayangan film pendek 

sebagai gambaran untuk siswa nantinya dalam menulis cerpen berdasarkan ide 

atau pengalaman pribadinya. 

k. Setelah penayangan film pendek selesai, guru menanyakan unsur intrinsik dan 

ringkasan kronologi dari cerita yang ada ditayangan film pendek tersebut. 

l. Siswa menjawab pertanyaan guru terkait unsur intrinsik dan ringkasan 

kronologi cerita yang ada ditayangan film pendek tersebut. 

m. Guru memutar tayangan film pendek kedua kali atau yang terakhir. 

n. Siswa memperhatikan pemutaran tayangan film pendek yang kedua kali atau 

yang terakhir terkait unsur intrinsik dan kronologis cerita di dalam tayangan 

film pendek sebagai gambaran untuk siswa nantinya dalam menulis cerpen 

berdasarkan ide atau pengalaman pribadinya. 

o. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menulis cerpen berdasarkan ide 

atau pengalam pribadi siswa yang dibantu dengan gambaran unsur intrinsik 

dan kronologis cerita dari penayangan film pendek yang telah ditayangkan. 

p. Siswa menulis cerpen berdasarkan ide atau pengalaman pribadi yang mereka 

alami dengan dibantu oleh penayangan dan penjelasan film pendek. 

q. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan. 

r. Siswa mempresentasikan tugas yang telah diberikan guru. 

s. Guru memberikan kesimpulan pada akhir pembelajaran terkait pelajaran yang 

telah dilakukan. 
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G. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran menulis cerpen merupakan pembelajaran untuk melatih 

ketrampilan siswa agar terbiasa mengembangkan kemampuan dalam menuangkan 

ide ke dalam sebuah cerpen. Akan tetapi, sering kali siswa merasa kesulitan dalam 

menuangkan idenya ke dalam tulisan, khususnya siswa kelas IX C SMP Negeri 9 

purwokerto. Kemampuan siswa kelas IX C SMP Negeri 9 Purwokerto dalam 

menulis cerpen dapat dikatakan masih dibawah standar. Hal tersebut dikarenakan 

para siswa sulit dalam mengelola ide yang telah dipikirkan kemudian 

dikembangkan ke dalam sebuah tulisan cerpen. Dalam kaitannya proses 

pembelajaran, guru merupakan sosok yang sangat menentukan dalam 

keberhasilan siswa di dalam proses belajar mengajar. Untuk itu, guru harus dapat 

menggunakan metode yang sesuai dan efektif dalam pembelajaran agar siswa 

mampu meresap apa yang diajarkan. Metode yang digunakan tentunya harus 

mempermudah siswa dalam proses pembelajaran agar siswa dapat dengan mudah 

mengikuti pelajaran dan tidak merasa bingung, khususnya dalam pembelajaran 

menulis cerpen. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

menulis cerpen yaitu dengan menggunakan media tayangan film pendek. 

Tayangan film pendek dapat merangsang siswa untuk lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran menulis cerpen. Selain menampilkan media audio visual 

atau bergambar dan bersuara, tayangan film pendek juga merupakan representatif 

dari sebuah kehidupan nyata karena cerita yang ada di dalamnya merupakan 

adaptasi dari kehidupan nyata. Oleh karena itu, dengan ditayangkannya film 

pendek diharapkan dapat membantu siswa dalam mengelola ide dari pemikiran 
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siswa atau pengalaman yang pernah di alami oleh siswa ke dalam sebuah tulisan 

cerpen dalam pembelajaran menulis cerpen. Lebih jauh lagi, tayangan film pendek 

dapat meningkatkan kemampuan menulis cerpen siswa kelas IX C SMP Negeri 9 

Purwokerto tahun ajaran 2016-2017. Berdasarkan latar belakang dan landasan 

teori yang telah peneliti uraikan, maka kerangkan berpikir dalam penelitian ini 

bahwa melalui tayangan film pendek kemampuan menulis cerpen pada siswa 

kelas IX C SMP Negeri 9 Purwokerto tahun ajaran 2016-2017 diperkirakan dapat 

meningkat. 

 

H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasarn teori, maka hipotesis 

yang peneliti ajukan adalah tayangan film pendek dapat meningkatkan 

kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas IX C SMP Negeri 9 Purwokerto 

tahun ajaran 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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




