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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Pengertian LKS 

Lembar Kerja Siswa (student worksheet) adalah panduan siswa yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah 

(Trianto, 2007: 73). Lembar kerja siswa biasanya berupa petunjuk, langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan 

dalam lembar kerja harus jelas KD yang akan dicapainya. Tugas-tugas sebuah 

lembar kerja tidak dapat dikerjakan oleh siswa secara baik apabila tidak 

dilengkapi dengan buku lain atau referensi lain yang terkait dengan materi 

tugasnya. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dapat berupa teoritis dan 

atau tugas-tugas praktis. 

Menurut Trianto (2007: 73) Lembar Kerja Siswa dapat berupa panduan 

untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk 

pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperiman 

atau demonstrasi. 

Lembar Kerja Siswa memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang 

harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya 

pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar 

yang harus ditempuh. Pengaturan awal (advance organizer) dari pengetahuan 

dan pemahaman siswa diberdayakan melalui penyediaan media belajar pada 

setiap kegiatan eksperimen sehingga situasi belajar menjadi lebih bermakna, 
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dan dapat terkesan dengan baik pada pemahaman siswa. Karena nuansa 

keterpaduan konsep merupakan salah satu dampak pada kegiatan 

pembelajaran, maka muatan materi setiap lembar kerja siswa pada setiap 

kegiatannya diupayakan agar dapat mencerminkan hal itu. 

Menurut Anggraeni (dalam Mulyati, 2008: 4) manfaat LKS adalah  

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada siswa. 

2. Menghemat waktu atau mempercepat proses pembelajaran. 

3. Menggugah minat belajar siswa (jika ditulis secara menarik dengan    

4. gambar-gambar yang relevan dan menantang rasa ingin tahu siswa). 

5. Mendukung keaktifan belajar siswa 

6. Bagi siswa akan belajar secara mandiri dan belajar memahami dan    

7. menjalankan suatu tugas tertulis. 

  Selain manfaat di atas, menurut Mulyati (2008:4) penggunaan LKS 

dalam proses pembelajaran juga bermanfaat sebagai berikut. 

1. Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

3. Melatih siswa dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan 

proses. 

4. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

5. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

6. Bagi guru, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pengembangan Lembar Kerja..., Cipto Mudiyono, Program Pascasarjana UMP, 2017



8 

 

Dalam menyiapkan LKS, guru harus cermat dan memiliki pengetahuan 

dan keterampilan yang memadai, karena sebuah lembar kerja harus 

memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan dengan tercapai / tidaknya 

sebuah KD dikuasai oleh siswa. 

Tujuan penggunaan LKS dalam proses belajar mengajar adalah 

sebagai berikut.  

1. Memberi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa 

2. Mengecek tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 

3. Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit disampaikan 

secara lisan. 

Strategi penyusunan LKS harus melalui langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1. Melakukan analisis kurikulum, SK, KD, indicator dan materi 

pembelajaran  

2. Menyusun peta kebutuhan LKS 

3. Menentukan judul, topik-topik materi LKS 

4. Menulis LKS 

Pedoman khusus pengembangan silabus. 

1. Menentukan alat penilaian. 

2. Menyusun Materi. 

Struktur LKS secara umum adalah sebagai berikut. 

1. Judul, mata pelajaran, semester. 

2. Petunjuk belajar. 
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3. Kompetensi yang akan dicapai. 

4. Indikator. 

5. Informasi pendukung. 

6. Tugas-tugas dan langkah-langkah kerja. 

7. Penilaian. 

Macam-macam LKS 

1. LKS Tak Berstruktur 

LKS tak berstruktur berupa lembaran yang diberikan kepada siswa dalam  

usaha mengefisienkan kegiatan belajar mengajar. 

Contoh: 

a. Lembaran yang memuat suatu kelompok data dan sajiannya berupa 

grafik yang dikutip dari media massa dan dapat dimanfaatkan guru 

dalam membahas materi yang relevan dan statistik. 

b. Lembaran yang berupa kertas bertitik, kertas berpetak atau kertas 

milimeter. Lembaran ini dapat dimanfaatkan siswa pada saat 

mempelajari materi dengan tujuan memudahkan kegiatan belajar agar 

effisien dan effektif. 

2. LKS Berstruktur 

LKS Berstruktur adalah LKS yang dirancang dengan tujuan untuk 

membimbing siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran yang terkait 

dengan konsep, prinsip atau pengenalan suatu cerpen. 

LKS berstruktur memuat komponen-komponen sebagai berikut. 

a. Judul, yang terdiri dari identiatas siswa, materi pelajaran, tanggal 
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mengerjakan LKS dan waktu untuk menyelesaikan LKS. 

b. Tujuan, memuat apa yang akan dipelajari siswa dan pengalaman 

belajar yang akan diperoleh dari proses belajar menggunakan LKS. 

c. Petunjuk belajar atau bekerja bagi siswa untuk mengerjakan LKS. 

d. Isi atau uraian kegiatan belajar, yang berupa sajian yang ditata secara 

urut sehingga mewujudkan proses belajar terbimbing sehingga dicapai 

tujuannya atau diperoleh pengalaman belajar yang diharapkan. 

e. Evaluasi proses belajar mengajar, yang berisi soal, pertanyaan atau 

tugas yang harus dilaksanakan oleh siswa. 

Potensi penggunaan LKS sumber belajar adalah 

1) Memungkinkan siswa berinteraksi aktif dengan memanfaatkan 

segala potensi yang dimiliki. 

2) Dengan penggunaan LKS merupakan salah satu alternative 

pembelajaran yang tepat bagi siswa karena LKS membantu siswa 

untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui 

kegiatan belajar secara sistematis. 

3) Lembar kerja dapat digunakan sebagai pengajaran sendiri,   

        mendidik siswa untuk mandiri, percaya diri, disiplin, bertanggung  

        jawab, dan dapat mengambil keputusan. 

 

B. Pengertian Menulis 

Proses menulis sebagai suatu cara berkomunikasi, atau hubungan 

antara penulis dengan pembaca. Secara singkat dapat diutarakan, setiap 
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penulis atau pengarang mempunyai pikiran atau gagasan yang ingin 

disampaikan atau diturunkan kepada orang lain. Dalam hal ini penulis harus 

menerjemahkan ide-idenya itu ke dalam sandi-sandi lisan yang selanjutnya 

diubah menjadi sandi-sandi tulis. 

Pikiran atau gagasan sang penulispun sampailah ke pihak pembaca. 

Pembaca melihat tulisan tersebut akan menerjemahkan sandi tulis itu ke dalam 

sandi lisan kembali dan mendapatkan serta menemui kembali pikiran atau 

gagasan sang penulis. Akhirnya sang pembaca memahami pikiran atau 

gagasan tersebut. 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga 

orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. (Tarigan, 

1994:21). 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain. Dalam kehidupan modern ini jelas bahwa keterampilan menulis 

sangat dibutuhkan. Sebagai seorang penulis haruslah sejak semula mengetahui 

maksud atau tujuan yang hendak dicapai sebelum menulis. 

Pada prinsipnya  fungsi utama tulisan adalah sebagai alat komunikasi 

yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena 

memudahkan para pelajar berpikir. Menulis dapat menolong kita berpikir 

secara kritis. Juga dapat memudahkan kita merasakan dan menikmati apa yang 

sudah ditulis. 
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C.   Cerita Pendek. 

Karya kreatif, dan estetis salah satu diantaranya adalah cerita pendek 

(cerpen). Cerpen merupakan salah satu jenis cerita fiksi (Nurgiyantoro, 

2013:11). Cerpen sesuai dengan namanya adalah cerita pendek, akan tetapi 

seberapa ukuran panjang pendek itu memang tidak ada aturannya, tidak ada 

suatu kesepakatan di antara para pengarang dan para ahli.  Menurut Edgar 

Allan Poe  (dalam Nurgiyantoro, 2013: 12)  cerpen adalah sebuah cerita yang 

selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 

dua jam yang sekiranya tidak mungkin dilakukan untuk  sebuah novel.  

Cerpen atau cerita pendek sebagai karya fiksi yang merupakan karya rekaan 

mempunyai unsur estetika yang membangun dari dalam karya sastra 

(intrinsik), dan unsur pembangun dari luar karya sastra (ekstrinsik). 

Sedangkan Nurgiyantoro (2013: 12) mengatakan bahwa cerpen adalah 

karya fiksi yang merupakan rekaan yang dibangun oleh unsur-unsur 

pembangun  yaitu unsur intrinsic dan unsur ekstrinsik  dan mempunyai unsur 

peristiwa , plot, tema, tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Karena 

bentuknya yang pendek, cerpen menuntut penceritaan yang serba ringkas, 

tidak sampai pada deil-detil khusus yang kurang penting yang lebih 

memperpanjang cerita. Senada dengan pendapat-pendapat tersebut,  Nuryatin, 

(2010: 2) mengatakan bahwa cerpen adalah cerita fiksi atau rekaan yaitu 

sesuatu yang dikonstruksikan, ditemukan , dibuat, atau dibuat-buat. Hal itu 

berarti bahwa cerpen tidak terlepas dari fakta, yang kisahnya pendek (kurang 
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dari 10.000 kata) yang dimaksudkan memberikan kesan tunggal yang 

dominan; cerita pendek memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi 

dan pada satu waktu. Ada pula pendapat  Soebachman, (2014: 68) mengatakan 

bahwa cerpen adalah salah satu ragam fiksi atau cerita rekaan yang sering kali 

disebut kisahan cerita pendek. Sukirno, (3013: 83) cerpen adalah cerita yang 

isisnya mengisahkan peristiwa pelaku cerita secara singkat dan padat tetapi 

mengandung kesan yang mendalam. Peristiwa itu dapat nyata atau hanya 

imajinasi saja. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

cerita pendek selesai baca sekali duduk, dialognya hanya diperlukan untuk 

menampakkan watak , atau menjalankan cerita atau menampilkan problem, 

memiliki unsur topik, latar, sudut pandang, alur, dan penokohan yang 

digunakan oleh pengarang untuk menampilkan cerita yang menarik dari tokoh  

cerita tersebut.  

1. Unsur Pembangun Cerita Pendek. 

Dalam menulis cerpen, seorang peneliti disarankan memahami 

unsur pembangun cerpen. Menurut Nuryatin, (2010: 4-15) mengemukakan 

unsur-unsur cerita pendek adalah sebagai berikut. 

a. Tema dan Amanat. 

Tema adalah ide sentral sebuah cerita. Tema cerpen adalah 

dasar cerita, yaitu suatu konsep atau ide, atau gagasan yang menjadi 

dasar diciptakannya sebuah cerita pendek.  Cerpen harus mempunyai 

tema atau dasar.  Selain tema sebagai dasar dari cerpen, dalam sebuah 

Pengembangan Lembar Kerja..., Cipto Mudiyono, Program Pascasarjana UMP, 2017



14 

 

cerpen terkadang terdapat pemecahan persoalan yang ada. Pemecahan 

persoalan itu disebut amanat. Amanat juga diartikan sebagai pesan 

yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembacanya. 

b. Tokoh dan Penokohan. 

Tokoh cerita adalah pelaku yang dikisahkan perjalanan 

hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur baik sebagai pelaku maupun 

penderita berbagai peristiwa yang diceritakan. Dalam cerpen, tokoh 

cerpen tidak harus berwujud manusia melainkan juga dapat berupa 

binatang atau suatu objek yang lain yang biasanya merupakan bentuk 

pesonifikasi manusia (Nurgiyantoro, 2005: 222-223). 

Dilihat dari perannya dalam sebuah cerita, secara garis besar 

dapat digolongkan menjadi dua yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan 

atau tokoh sampingan. Tokoh utama adalah tokoh yang memegang 

peran utama dalam cerita, dan tokoh tambahan atau sampingan adalah 

tokoh lain yang menjadi pendukung bagi jalannya cerita. Penokohan 

atau perwatakan ialah pelukisan mengenai tokoh cerita baik keadaan 

lahirnya maupun batinnya yang dapat berupa: pandangan hidup, sikap 

keyakinannya, adat istiadatnya, dan sebagainya. 

Masalah penokohan adalah masalah bagaimana cara pengarang 

menampilkan tokoh-tokoh, bagaimana membangun dan 

mengembangkan watak tokoh-tokoh tersebut dalam suatu karya sastra. 

Penokohan dan perwatakan dapat muncul dari duolog dan dialog. 

Duolog adalah percakapan antara dua orang , sedangkan dialog adalah 
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kata-kata yang diucapkan para tokoh dalam percakapan antara seorang 

tokoh dengan banyak tokoh. Ada juga monolog yaitu percakapan yang 

seakan-akan menjelaskan kejadian-kejadian yang sudah lampau, 

peristiwa-peristiwa dan perasaan-perasan yang sudah terjadi. 

c. Alur. 

Alur merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris plot. Alur 

adalah sambung sinambung peristiwa berdasarkan hukum sebab 

akibat. Alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, tetapi juga 

menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dengan sambung-sinambungnya 

peristiwa ini terjadilah sebuah cerita. Sebuah cerita bermula dan 

berakhir, dan antar awal dan akhir inilah terlaksana alur itu. 

Berdasarkan hukum alur Aristoteles, sebuah plot terdiri atas tiga tahap, 

yaitu tahap awal (beginning), tahap tengah (middle), dan tahap akhir 

(end). Tahap awal cerita biasanya disebut sebagai tahap perkenalan, 

berisi sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan berbagai hal 

yang akan dikisahkan pada tahap-tahap berikutnya, khususnya yang 

berkaitan dengan pelataran dan penokohan, serta konflik yang 

melibatkan tokoh. Tahap tengah disebut juga tahap pertikaian, 

menampilkan konflik  yang sudah dimulai dibangun pada tahap awal, 

konflik menjadi semakin meningkat sampai pada klimaks atau puncak.  

Tahap akhir disebut juga tahap peleraian. Menampilkan adegan 

tertentu yang merupakan penyelesaian dari konflik yang terjadi pada 

klimaks. 
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Dalam pembagian lain, tahapan alur dapat dikelompokan 

menjadi lima. Pertama, tahap situation (tahap penyituasian), yakni 

tahap yang berisi pengenalan situasi latar dan tokoh-tokoh cerita. 

Tahap kedua, tahap generating circumstances (tahap pemunculan 

konflik) yaitu tahap munculnya konflik. Tahap ketiga, tahap rising 

action (tahap peningkatan konflik), yaitu tahap meningkatnya 

intensitas konflik. Tahap keempat , climax (tahap klimaks ) yaitu tahap 

yang berisi puncak intensitas konflik. Kelima, tahap denouement 

(tahap penyelesaian) yakni tahap yang berisi penyelesaian atau solusi 

dari konflik. 

Alur cerita dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis yang 

berbeda berdasarkan kriteria urutan waktu, kepadatan dan jumlah. 

Berdasarkan urutan waktu alur dapat dibedakan menjadi dua yaitu, (1) 

alur maju, atau lurus, atau progresif, (2) alur mundur, sorot balik, flash 

back atau alur regresif. Apabila cerita disusun secara berurutan, mulai 

dari kejadian awal lalu diteruskan dengan kejadian-kejadian  

berikutnya hingga akhir disebut alur maju. Apabila cerita disusun 

dengan cara pengungkapan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi 

sebelumnya, maka cerita yang demikian itu disebut beralur sorot balik. 

Sedangkan cerita yang disusun secara berurutan bermula dari kejadian-

kejadian awal menuju akhir, tetapi di sana-sini diselipkan 

pengungkapan kembali peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian 

yang telaah terjadi sebelumnya, maka cerita yang demikian itu disebut 
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dengan alur campuran. 

d. Latar/setting 

Istilah latar adalah terjemahan dari istilah inggris setting suatu 

cerita terjadi disuatu tempat dan pada waktu tertentu. Waktu dan 

tempat disebut setting atau latar.  Karena aksi tokoh-tokoh terjadi 

peristiwa tersebut pada suatu waktu dan dalam ruang tertentu. Latar 

adalah gambaran tentang tempat dan waktu atau masa terjadinya cerita. 

Latar di dalam cerita biasanya tidak hanya sekedar sebagai 

petunjuk kapan dan di mana cerita itu terjadi, melainkan juga sebagai 

tempat pengambilan nilai-nilai yang ingin diungkapkan pengarang  

melalui ceritanya.  Latar erat sekali hubungannya dengan tokoh dan 

peristiwa.  Unsur latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, 

yaitu tempat, waktu dan social budaya. (1) Latar tempat menunjuk 

pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya 

fiksi, (2) Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadi 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

Masalah “kapan” tersebut biasanya dihubungkan dengan waktu 

faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat dikaitkan dengan 

peristiwa sejarah. (3) Latar sosial budaya menunjukan pada hal-hal 

yang berhubungan dengan perilaku kehidupan social masyarakat di 

suatu tempat yang diceritakan dalam fiksi. 

e. Sudut Pandang 

Sudut pandang atau dalam bahasa inggris disebut point of view 
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adalah cara dan/atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai 

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

yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. 

1) Jenis-jenis cerita Pendek. 

Munurut Nuryaatin, (2013: 12) jenis cerpen ada beberapa 

sudut pandang, antara lain. 

a) Dari Sudut Bentuk  

Dari sudut bentuk dapat dilihat bahwa ada cerpen yang 

ditulis hanya satu bahkan setengah folio, yang berarti ada 

cerpen yang bentuknya memang betul-betul pendek  dan ada 

cerpen yang panjang. Cerpen yang pendek termasuk dalam 

term shorts-story (cerita yang pendek-pendek). Cerpen yang 

termasuk dalam term ini adalah cerpen-cerpen yang terdapat 

dalam majalah-majalah maupun surat kabar. Cerpen yang 

panjang termasuk dalam term long short story (cerita pendek 

yang panjang). 

b) Ditilik dari Nilai Literaturnya 

Cerpen ini dapat digolongkan menjadi dua. 

Pertama, cerpen yang termasuk golongan yang disebut 

quality stories (cerita yang punya nilai / bobot kesastraan), dan 

kedua, adalah golongan kommersial (craft stories), yaitu cerita 

yang kurang atau tidak memiliki nilai atau bobot  kesastraan. 

Golongan yang kedua tersebut adalah cerita yang pada 
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umumnya tidak terpancang pada nlai-nilai kesastraan karena  

cerita itu dibuat dengan maksud untuk dijual dan mencari uang 

sehingga yang diutamakan adalah dari segi kommersial  atau 

segi pemasarannya. Cerpen-cerpen yang dimuat di dalam  

majalah hiburan pada umumnya termasuk dalam golongan ini. 

c) Dilihat dari Unsur-unsur Fiksi 

Hampir  sama dengan pendapat tersebut di atas, 

Nurgiyantoro, (2013: 12) cerpen walaupun sama-sama pendek, 

panjang cerpen itu sendiri bervariasi. Ada cerpen yang pendek ( 

Shorts story), bahkan mungkin pendek sekali: berkisar 500-an 

kata; ada cerpen yang panjangnya cukupan (middle short 

story), serta ada cerpen yang panjang ( long short story), yang 

terdiri dari puluhan (atau bahkan beberapa puluh ribu kata) 

2) Kriteria Penilaian Cerpen 

     Kurikulum Tingkat Satuan Pendidika (KTSP), sebuah 

kurikulum yang menekankan capaian kompetensi kinerja, 

kompetensi melakukan sesuatu sesuai dengan karakteristik  mata 

pelajaran.  KTSP menekankan pentingnya kompetensi kinerja yang 

aktif produktif dan bukan sekedar pengetahuan verbal, yang teoretis 

(Nurgiyantoro, 2011: 19). Oleh karena itu, dalam pembelajaran  

Bahasa Indonesia khususnya menulis cerpen juga membutuhkan 

penilaian atau/ evaluasi untuk mengetahui kompetensi peserta didik. 

Penilaian hasil pembelajaran dimaksudkan untuk pengukur 
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seberapa banyak peserta didik maupun meraih kompetensi yang 

dibelajarkan sebagaimana yang ditunjukan oleh kurikulum dan 

dilaksanakan lewat strategi pembelajaran. Maka kriteria penilaian 

yang sesuai adalah penilaian otentik (Authentic Assestment). 

Nurgiyantoro (2011: 22) mengatakan bahwa penilaian merupakan 

proses sistematis dalam pengumpulan, analisis, dan penafsiran 

informasi yang menentukan seberapa jauh seorang peserta didik 

dapat mencapai tujuan pendidikan. Airasian, (dalam Nurgiyantoro, 

2011: 22) mengatakan bahwa assestment merupakan proses 

pengumpilan, penafsiran, dan sintesis informasi untuk membuat 

keputusan. Dengan demikian, pengertian assestment sebenarnya 

tidak berbeda dengan pengertian penilaian.  

Penilaian otentik menekankan kemampuan peserta didik 

untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata 

dan bermakna. Kegiatan penilaian tidak hanya sekedar menanyakan 

atau menyadap pengetahuan yang telah diketahui pembelajaran, 

melainkan berkinerja secara nyata dari pengetahuan dan 

ketrampilan yang telah dikuasai. Penilaian otentik merupakan suatu 

bentuk tugas yang menghendaki pembelajarn untuk menunjukan 

kinerja di dunia nyata secara bermakna yang merupakan penerapan 

esensi pengetahuan dan ketrampilan. Menurut Stiggin (dalam 

Nurgiyantoro, 2011: 23) penilaian otentik merupakan penilaian 

kinerja yang meminta pembelajar untuk mendemonstrasikan 

ketrampilan dan kompetensi tertentu yang merupakan penerapan 
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pengetahuan yang dikuasainya. 

Dari beberapa pengertian mengenai penilaian, Sukirno, 

(2013: 129-130) mengatakan bahwa kriteria menulis cerpen sebagai 

berikut. 

a) Kesesuaian cerita dengan tema. 

b) Kreativitas mengembangkan cerita 

c) Kelengkapan unsur yang dimunculkan 

d) Kejelasan pengembangan pelaku cerpen 

e) Keruntutan pengembangan alur cerpen 

f) Kejelasan pengembangan latar terjadinya cerpen 

g) Ketepatan penggunaan pilihan kata 

h) Ketepatan penggunaan tanda baca 

i) Ketepatan penyusunana kalimat. 

Dari kriteria penilaian cerita pendek tersebut akan disertai rubrik 

penilaian, yang akan dibahas di dalam BAB III. 

2. Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Elaine B. Johnson (Riwayat, 2008) mengatakan pembelajaran 

kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun 

pola-pola yang mewujudkan makna. Lebih lanjut, Elaine mengatakan 

bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem pembelajaran yang 

cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan 

muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. Jadi, 

pembelajaran kontekstual adalah usaha untuk membuat siswa aktif dalam 
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memompa kemampuan diri tanpa merugi dari segi manfaat, sebab siswa 

berusaha mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan mengaitkannya 

dengan dunia nyata. 

Sejauh ini pembelajaran masih didominasi oleh pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai fakta untuk dihapal. Pembelajaran tidak hanya 

difokuskan pada pemberian pembekalan kemampuan pengetahuan yan 

bersifat teoritis saja, akan tetapi bagaimana agar pengalaman belajar yang 

dimiliki siswa itu senantiasa terkait dengan permasalahan – permasalahan 

aktual yang terjadi di lingkungannya. Dengan demikian, inti dari 

pendekatan CTL adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran 

dengan kehidupan nyata. Untuk mengaitkannya bisa dilakukan berbagai 

berbagai cara, selain karena memang materi yang dipelajari secara 

langsung terkait dengan kondisi faktuaal, juga bisa disiasati dengan 

pemberian ilustrasi atau contoh, sumber belajar, media, dan lain 

sebagainya, yang memang baik secara langsung maupun tidak diupayakan 

terkait atau ada hubungan dengan pengalaman hidup nyata. Dengan 

demikian, pembelajaran selain akan lebih menarik, juga akan dirasakan 

sangat dibutuhkan oleh setiap siswa karena apa yang dipelajari dirasakan 

langsung manfaatnya. 

Ketika memberikan pengalaman belajar yang diorientasikan pada 

pengalaman dan kemempuan splikatif yang lebih bersifat praktis, tidak 

diartikan pemberian pengalaman teoretis konseptual tidak penting. Sebab 

dikuasainya pengetahuan teoretis secara baik oleh para siswa akan 
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memfasilitasi kemampuan aplikatif lebih baik pula. Demikan juga halnya 

bagi guru, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran melalui CTL , 

yang baik didasarkan pada penguasaan konsep apa, mengapa, dan 

bagaimana CTL itu. Melalui pemahaman konsep yang benar, dan 

mendalam terhadap CTL itu sendiri, akan membekali kemampuan para 

guru menerapkannya secara lebih luas, tegas dan penuh keyakinan, karena 

memang telah didasari oleh kemampuan konsep teori yang kuat. 

Pembelajaran di sekolah tidak hanya difokuskan pada pemberian 

pembekalan kemampuan pengetahuan yang bersifat teoretis saja, akan 

tetapi bagaimana agar pengalaman beajar yang dimiiki siswa senantiasa 

terkait dengan permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di 

lingkungannya. Dengan demikian, inti dari pendekatan  CTL adalah 

keterkaitan setiap  materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan 

nyata. Untuk mengaitkannya bisa dilakukan berbagai cara, selain karena 

memang materi yang dipelajari secara langsung terkait dengan kondisi 

faktual, juga bisa disiasati dengan pemberian ilustrasi atau contoh, sumber 

belajar, media dan lain sebagainya, yang memang baik secara langsung 

maupun tidak diupayakan terkait atau ada hubungan dengan pengalaman 

hidup nyata. Dengan demikian, pembelajaran selain akan lebih menarik, 

juga akan dirasakan sangat dibutuhkan oleh setiap siswa karena apa yang 

dipelajari dirasakan langsung manfaatnya.  

Ketika memberikan pengalaman belajar yang diorientasikan pada 

pengalaman dan kemampuan aplikatif yang lebih bersifat praktis, tidak 

diartikan pemberian pengalaman teoretis konseptual tidak penting.  
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Sebab dikuasainya pengetahuan teoritis secara baik oleh para siswa 

akan memfasilitasi kemampuan aplikatif lebih paik pula. Demikian juga 

halnya bagi guru, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran melalui 

CTL yang baik didasarkan pada penguasaan konsep apa, mengapa, dan 

bagaimana CTL itu. Melalui pemahaman konsep yang benar dan 

mendalam terhadap CTL itu sendiri, akan membekali kemampuan para 

guru menerapkannya secara lebih luas, tegas, dan penuh keyakinan, karena 

memang telah didasari oleh kemampuan konsep teori yang kuat. 

Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) 

merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat (Nurhadi, 2002). 

Untuk memperkuat dimilikinya pengalaman belajar yang aplikatif 

bagi siswa, tentu saja diperlukan pembelajaran yang lebih banyak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan, mencoba, dan 

mengalami sendiri (learning to do), dan bahkan sekadar pendengar yang 

pasif sebagaimana penerima terhadap semua informasi yang disampaikan 

guru. Oleh sebab itu, melalui pembelajaran kontekstual, mengajar bukan 

transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa dengan menghafal 

sejumlah konsep-konsep yang sepertinya terlepas dari kehidupan nyata, 

akan tetapi lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi siswa untuk 
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mencari kemampuan untuk bisa hidup (life skill) dari apa yang 

dipelajarinya. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih bermakna, 

sekolah lebih dekat dengan lingkungan masyarakat (bukan dekat dari segi 

fisik), akan tetapi secara fungsional apa yang dipelajari di sekolah 

senantiasa bersentuhan dengan situasi dan permasalahan kehidupan yang 

terjadi dilingkungannya (keluarga dan masyarakat). 

“Contextual teaching and learning enables students to connect the 

content of academic subject with the immediate context of their 

daily lives to discover meaning. It enlarges their personal context 

furthermore, by providing students with fresh experience that 

stimulate the brain to make new connection and consecuently, to 

discover new meaning”. (Johnson, 2002) 

 

(CTL memungkinkan siswa menghubungkan isi mata pelajaran 

akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan 

makna. CTL memperluas konteks pribadi siswa lebih lanjut melalui 

pemberian pengalaman segar yang akan merangsang otak guna menjalin 

hubungan baru untuk menemukan makna yang baru) (Johnson, 2002). 

Sementara itu, Howey R, Keneth, (2001) mendefinisikan CTL 

sebagai berikut. 

“Contextual teaching is teaching that enables learning in wich 

student employ their academic uderstanding and abilities in a 

variety of in-and out of school context to solve simulated or real 

world problems, both alone and with others.” 

 

(CTL adalah pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar dimana siswa menggunakan pemahaman dan kemampuan 

akademiknya dalam berbagai konteks dalam dan luar sekolah untuk 

memecahkan masalah yang bersifat simulatif ataupun nyata, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama). 
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Sistem CTL adalah proses pendidikan yang bertujuan membantu 

siswa melihat makna dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan 

jalan menghubungkan mata pelajaran akademik dengan isi kehidupan 

sehari-hari, yaitu dengan konteks kehidupan pribadi, sosial, dan budaya. 

Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang 

memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan 

menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret (terkait 

dengan kehidupan nyata) melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam 

mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Dengan demikian, 

pembelajaran tidak sekedar dilihat dari sisi produk, akan tetapi yang 

terpenting adalah proses. 

Pembelajarn kontekstual (contextual teaching and learning) 

merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situaasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat (Nurhadi, 2002). Untuk memperkuat 

dimilikinya pengalaman belajar yang aplikatif bagi siswa, tentu saja 

diperlukan pembelajaran yang lebih banyak memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri 

(learning to do), dan bahkan sekadar pendengar yang pasif sebagaimana 

penerima terhadap semua informasi yang disampaikan guru. 
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Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan proses 

pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk 

memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks 

kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural), 

sehingga siswa memiliki pengetahuan/ ketrampilan yang dinamis dan 

fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 

CTL disebut pendekatan kontektual karena konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota masyarakat. 

a. Rasional 

Dalam Contextual teaching and learning (CTL) diperlukan 

sebuah pendekatan yang lebih memberdayakan siswa dengan harapan 

siswa mampu mengkonstruksikan pengetahuan dalam benak mereka, 

bukan menghafalkan fakta. Disamping itu siswa belajar melalui 

mengalami bukan menghafal, mengingat pengetahuan bukan sebuah 

perangkat fakta dan konsep yang siap diterima akan tetapi sesuatu 

yang harus dikonstruksi oleh siswa. Dengan rasional tersebut 

pengetahuan selalu berubah sesuai dengan perkembangan jaman. 

b. Pemikiran Tentang Belajar 

Proses belajar anak dalam belajar dari mengalami sendiri, 
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mengkonstruksi pengetahuan, kemudian memberi makna pada 

pengetahuan itu. Transfer belajar; anak harus tahu makna belajar dan 

menggunakan pengetahuan serta ketrampilan yang diperolehnya untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupannya. Siswa sebagai pembelajar; 

tugas guru mengatur strategi belajar dan membantu menghubungkan 

pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, kemudian memfasilitasi 

kegiatan belajar. Pentingnya lingkungan belajar; siswa bekerja dan 

belajar di panggung guru mengarahkan dari dekat. 

c. Hakekat 

  Komponen pembelajaran yang efektif meliputi: 

1) Konstruktivisme, konsep ini yang menuntut siswa untuk   menyusun 

dan membangun makna atas pengalaman baru yang didasarkan pada 

pengetahuan tertentu. Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit, hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan 

tidak secara tiba-tiba. Strategi pemerolehan pengetahuan lebih 

diutamakan dibandingkan dengan seberapa banyak siswa 

mendapatkan dari atau mengingat pengetahuan. 

2) Tanya jawab, dalam konsep ini kegiatan tanya jawab yang 

dilakukan baik oleh guru maupun oleh siswa. Pertanyaan guru 

digunakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir secara kritis dan mengevaluasi cara berpikir siswa, 

sedangkan pertanyaan siswa merupakan wujud keingintahuan. 

Tanya jawab dapat diterapkan antara siswa dengan siswa, guru 

dengan siswa, siswa dengan guru, atau siswa dengan orang lain 
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yang didatangkan ke kelas. 

3) Inkuiri, merupakan siklus proses dalam membangun pengetahuan/ 

konsep yang bermula dari melakukan observasi, bertanya, 

investigasi, analisis, kemudian membangun teori atau konsep. 

Siklus inkuiri meliputi; observasi, tanya jawab, hipotesis, 

pengumpulan data, analisis data, kemudian disimpulkan. 

4) Komunitas belajar, adalah kelompok belajar atau komunitas yang 

berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk berbagi pengalaman 

dan gagasan. Prakteknya dapat berwujud dalam; pembentukan 

kelompok kecil atau kelompok besar serta mendatangkan ahli ke 

kelas, bekerja dengan kelas sederajat, bekerja dengan kelas di 

atasnya, bekerja dengan masyarakat. 

5) Pemodelan, dalam konsep ini kegiatan mendemontrasikan suatu 

kinerja agar siswa dapat mencontoh, belajar atau melakukan 

sesuatu sesuai dengan model yang diberikan. Guru memberi model 

tentang how to learn (cara belajar) dan guru bukan satu-satunya 

model dapat diambil dari siswa berprestasi atau melalui media 

cetak dan elektronik. 

6) Refleksi, yaitu melihat kembali atau merespon suatu kejadian, 

kegiatan dan pengalaman yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

hal yang sudah diketahui, dan hal yang belum diketahui agar dapat 

dilakukan suatu tindakan penyempurnaan. Adapun realisasinya 

adalah; pertanyaan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya 

hari itu, catatan dan jurnal di buku siswa, kesan dan saran siswa 
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mengenai pembelajaran pada hari itu, diskusi dan hasil karya. 

7) Penilaian otentik, prosedur penilaian yang menunjukkan 

kemampuan (pengetahuan, ketrampilan sikap) siswa secara nyata. 

Penekanan penilaian otentik adalah pada; pembelajaran seharusnya 

membantu siswa agar mampu mempelajari sesuatu, bukan pada 

diperolehnya informasi di akhir periode, kemajuan belajar dinilai 

tidak hanya hasil tetapi lebih pada prosesnya dengan berbagai cara, 

menilai pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik, dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antar pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual dalam 

penerapannya menggunakan ketujuh komponen utama meliputi, 

konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, dan penilaian otentik.  

Berdasarkan teori belajar Jerome Bruner ( dalam Dahan, 2006: 

74-78) tentang penemuan dan teori belajar David Ausubel belajar 

bermakna. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai 

dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan 

sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Berusaha sendiri untuk 

mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang  menyertainya, 
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menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Bruner 

menyarankan agar peserta didik hendaknya belajar melalui partisipasi 

secara aktif dengan konsep dan prinsip-prinsip agar mereka dianjurkan 

untuk memperoleh pengalaman dan melakukan latihan-latihan untuk 

menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. Pengetahuan yang diperoleh 

dengan belajar penemuan mempunyai beberapa kelebihan antara lain, 

(1) Bertahan lama atau lama diingat-ingat, (2) Hasil belajar penemuan 

mempunyai efek transfer lebih baik, (3) Meningkatkan penalaran 

peserta didik dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Secara 

keseluruhan belajar penemuan melatih ketrampilan kognitif peserta 

didik untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan 

orang lain.  

Hal itu diperkuat dengan teori belajar David Eusabel tentang 

belajar lebih bermakna sesuai dengan pendekatan kontekstual. Belajar 

bermakna hanya terjadi bila peserta didik menemukan sendiri 

pengetahuan. 

d. Kelebihan dan Kekurangan. 

Pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual tentu saja 

tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pendekatan 

kontekstual diantaranya : 

1) Pembelajaran lebih bermakna dan nyata, artinya peserta didik 

dituntut untuk dapat menghubungkan belajar di sekolah dengan 

dunia nyata. 

Pengembangan Lembar Kerja..., Cipto Mudiyono, Program Pascasarjana UMP, 2017



32 

 

 

2) Memberi kesempatan peserta didik menemukan dan menerapkan 

idenya sendiri sehingga semakin produktif. Dengan demikian 

peserta didik diharapkan belajar melalui pengalaman bukan 

hafalan. 

3) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan 

dan menerapkan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar.  

Sedangkan kelemahanya yaitu. 

a) Guru melaksanakan pengajaran dengan selalu mendorong 

peserta didik untuk mengaitkan apa yang sedang dipelajari 

dengan pengetahuan/pengalaman yang dimiliki sebelumnya 

dan mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan sehari-

hari. Jadi guru berperan sebagai pembimbing dalam belajar. 

b) Karena mempunyai kelebihan menemukan dan menerapkan 

idenya sendiri, agar secara sadar menggunakan strategi mereka 

sendiri untuk belajar. Oleh karena itu, guru harus 

memperhatikan peserta didik dengan sangat ekstra, agar tujuan 

pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan.  

e. Aplikasi Pembelajaran menulis cerpen berpendekatan kontekstual 

(CTL). 

Adapun pembelajaran menulis cerpen berpendekatan 

kontekstual yaitu malalui langkah-langkah pembelajaran seperti 

dikemukakan oleh Nurhadi (2004: 32), peserta didik 
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berkontruksi/mengaitkan pengetahuan, dengan mengkonstruksi 

pengetahun tentang cerpen yang diperoleh melalui membaca cerpen 

sehingga peserta didik akan mendapat gambaran unsur pembangun 

cerpen. Peserta didik mempelajari secara keseluruhan terlebih dahulu, 

kemudian memperhatikan detailnya, peserta didik memperoleh 

pengetahuan baru dan memahami tentang unsur pembangun cerpen 

serta mengaplikasikannya untuk menulis. Selanjutnya peserta didik 

menyusun konsep sementara, melakukan sharing kepada orang lain 

agar mendapat tanggapan. Dan atas tanggapan itu konsep tersebut 

direvisi atau dikembangkan . Pada tahapan ini peserta didik belajar 

dari lingkungannya melalui wawancara dengan teman atau saudara. 

Dan selanjutnya mempraktikan pengetahuan dan pengalaman, peserta 

didik menerapkan konsep yang diterima di sekolah dalam kehidupan 

sehari-hari. Misalnya menulis cerpen yang dialami oleh teman atau 

saudara. Terakhir yang harus dilakukan dalam pembelajaran menulis 

cerpen melalui pendekatan kontekstual yaitu melakukan refleksi 

terhadap strategi  pengembangan pengetahuan yang dimilikinya, jadi 

peserta didik mengedepankan apa yang baru saja diterimanya sebagai 

pengetahuan yang baru. 

f. Pengembangan Bahan ajar menulis cerpen dengan pendekatan 

kontekstual 

Untuk  menjadikan  pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

pada kompetensi dasar menulis cerpen, lebih diminati, dan 
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menyenangkan peserta  didik  maka  pembelajaran Bahasa Indonesia 

tidak bisa dipisahkan dari pengalaman dan lingkungan sehari-hari. 

Pembelajaran menggunakan bahan ajar modul menjadikan pengalaman 

dan lingkungan sekeliling peserta didik dalam proses pembelajaran 

akan sangat membantu peserta didik untuk meningkatkan minat dan 

hasil pemahaman peserta didik.  

Seperti permasalahan yang sudah dipaparkan pada latar 

belakang masalah, yaitu hasil belajar pada kompetensi menulis cerita 

pendek masih rendah, buku teks yang tidak mengakomodir kebutuhan 

peserta didik untuk terampil menulis cerpen. Maka salah satu yang 

diharapkan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan 

menarapkan LKS bahasa Indonesia tentang menulis cerpen dengan 

pendekatan kontekstual. 

Pemilihan pendekatan kontekstual dalam penyusunan LKS di 

dasarkan pada keyakinan bahwa pendekatan kontekstual ini sesuai 

untuk karakteristik peserta didik di mana materi disusun dengan 

mengedepankan aspek pengalaman hidup peserta didik sehari-hari. 

Di samping itu, penyusunan LKS pembelajaran menulis cerpen 

menjadikan pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru sebagai satu-

satunya sumber informasi melainkan pada peserta didik sendiri yang 

harus aktif. Guru hanya mendampingi dan mengarahkan. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah bahan ajar yang dapat 

menjadikan peserta didik aktif, kreatif dan senang belajar. 
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Pembelajaran menulis cerpen disekolah mendapat alokasi waktu lima 

jam pelajaran, dengan waktu yang demikian singkat, niscaya peserta 

didik tidak akan  terampil untuk menghasilkan sebuah produk cerpen. 

Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menulis cerpen membuat 

peserta didik menjadi terbiasa melakukan praktik secara langsung. 

g. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. 

Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam 

perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan 

merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang 

studi. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan membantu peserta 

didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, partisipasi dalam masyarakat 

yang menggunakan bahasa tersebut, dan menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. (KTSP:2006) 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam Bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, 

serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesusastraan 

Indonesia.  

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, 

Pengembangan Lembar Kerja..., Cipto Mudiyono, Program Pascasarjana UMP, 2017



36 

 

dan sikap positif terhadap Bahasa dan Sastra Indonesia. Standar 

kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami 

dan merespon situasi lokal, nasional, dan global. 

Dalam konteks mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD, para 

guru mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan KTSP. Hal-hal yang perlu dikembangkan adalah materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pembelajaran serta 

sumber belajar. Sumber untuk mengembangkan kurikulum ke dalam 

unsur-unsur ini haruslah berupa rujukan yang terpercaya, seperti 

keilmuan mata pelajaran, teori-teori pembelajaran, sumber belajar, 

sumber kutipan wacana, baik prosa, puisi, maupun drama. 

h. Penelitian yang Relevan 

Penelitian dan pengembangan bahan ajar oleh, Eni Dwi 

Kurniawan (2009) dengan judul penelitian dan pengembangan bahan 

ajar Bahasa dan Sastra Indonesia dengan pendekatan tematik yang 

menghasilkan. 

1) Kebutuhan bahan ajar menurut guru dan siswa antara lain.  

a) Konteks berbahasa untuk berbagai ragam bahasa,   

b) Mengukiti perkembangan jaman,  

c) sesuai KTSP,  

d) Relevansi antara bahan ajar guru dan siswa,  

e) Materi menarik siswa dan mudah dipahami. 

2) Pengembangan prototype pendekatan tematis di SD dilakukan 
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dengan menyusun silabus, RPP, bahan ajr guru dan bahan ajar 

siswa, materi dan dikembangkan secara otentik sesuai dengan 

perkembangan siswa, proses penilaian di kelas. Hasil uji 

keefektifan dengan uji-T non independent menunjukan bahan ajar 

tematis efektif. Sedangkan hasil kelayakan bahan ajar Bahasa dan 

Sastra dengan pendekatan tematis dinyatakan baik dengan 

perolehan score aspek isi, 77,92%, Kebahasaan 73,40%, Penyajian 

materi 77,92% dan kegrafisan 70,8%. 

Selain itu, penelitian oleh Uji Lestari (2014) tentang 

pengembangan bahan ajar menulis cerpen berbasis proyek juga 

menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar 

(LKS) lebih efektif, dan layak digunakan daripada pembelajaran yang 

tidak menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Hal itu dapat 

dilihat dari hasil uji kelayakan dan uji keefektifan bahan ajar. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa LKS menulis Bahasa Indonesia bahwa 

aspek; 1.) Kelayakan materi score 20 dan 18, kategori sangat baik, 2.) 

Kebahasaan score 18 katagori sangat baik dan 14 katagori baik, 3.) 

Aspek penyajian score 43 dan 40,5 katagori sangat baik. Sedangkan 

hasil prestasi belajar pada kelas eksperiman berdasarka917, taraf 

signifikan α = 0,05 diperoleh t table (1,667), sehingga disimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan LKS lebih efektif dari pada 

pemebelajaran yang tidak menggunakan LKS. Serta dapat 

meningkatkan kemampuan menulis cerpen siswa dengan peningkatan 
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score pasca test 2,81% dan peningkatan presentasi ketuntasan 47,22% 

Berdasarkan kedua penelitian dan pengembangan tersebut 

peneliti termotivasi untuk mengembangkan bahan ajar menulis cerpen 

di tingkat Sekolah Dasar. Untuk meningkatkan kemampuan menulis 

cerpen ditingkat Sekolah Dasar. Keunggulan bahan ajar LKS menulis 

cerpen bertolak dari peristiwa yang dialami yaitu. 

1) Peserta didik dapat menggunakan LKS tersebut untuk belajar 

mandiri, 

2) Peserta didik dapat menggunakan LKS tersebut sebagai pengganti 

bagi guru ketika tidak ada di kelas. 

Sedangkan keunggulan yang lain sebagai sumber belajar untuk 

meningkatkan kemampuan menulis cerpen tampa bimbingan guru. 

Keunggulan yang lain, jika peneliti terdahulu subjeknya (SD), tetapi 

penelitian ini mengambil subjek di (SD). Peneliti terdahulu 

menggunakan pendekatan tematik dan berbasis proyek, bahan ajar ini 

menggunakan pendekatan kontekstual. 

i. Kerangka Pikir 

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan karena danya suatu 

permasalahan dalam pembelajaran menulis cerpen. Hal ini dapat 

diketahui dari nilai atau hasil belajar menulis cerpen peserta didik SD 

Negeri 1 Danasari yang masih di bawah KKM, yaitu sebanyak 71, 

29% belum mencapai KKM. Di samping itu, ketergantungan guru 

akan bahan ajar yang tersedia dari penerbit, juga sangat tinggi. Namun 
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bahan ajar tersebut, pada umumnya terbatas pada menguraikan seluk 

beluk cerpen bukan tentang bagaimana menulis cerpen yang baik dan 

menyenangkan. Kalaupun ada bagian yang membahas tentang menulis 

cerpen maka pembahasan itu lebih bersifat pengetahuan dan teori. 

Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan  tuntutak Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) agar peserta didik aktif dala melaksanakan 

kegiatan pembaelajaran oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu 

memilih bahan ajar atau menyusun bahan ajar yang lebih sesuai dan 

mampu mebantu peserta didik dalam memahami pembelajaran dan 

menjadikan peserta didika aktif dalam pembelajaran. 

Permasalahan tersebut melatar belakangi peneliti untuk 

mengembangkan bahan ajar berupa LKS untuk pembelajaran menulis 

cerpen dengan pendekatan kontekstual. Melalui LKS ini diharapkan 

peserta didik menjadi lebih mudah mengekspresikan ide menulis 

cerpen sehingga motivasi belajar dan hasil belajar menuls cerpen dapat 

memenuhi KKM. Keterampilan menulis cerpen dan peningkatan hasil 

belajar menulis cerpen merupakan output yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini. Selain itu dari hasil ujicoba pengujian LKS dibahas juga 

keunggulan dan kelemahan bahan ajar LKS menulis cerpen tersebut. 

LKS diujicobakan dalam pembelajaran menulis cerpen di kelas VI, 

untuk mendapat validitas bahan ajar LKS. Keterkaitan antara variabel 

penelitian dapat digambarkan dalam kerangka pikir penelitian sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.1 Alur berpikir 

 

1) Pengembangan bahan ajar menulis cerpen berpendekatan 

kontekstual adalah suatu pengembangan yang dibutuhkan sesorang 

peserta didik untuk menulis cerpen. Bahan ajar yang berfungsi 

sebagai pendorong, pengarah dan penggerak perilaku sesorang 

untuk mencapai sesuatu tujuan tentang menulis cerpen dengan 

pendekatan kontekstual. Peserta didik didorong untuk berlatih 

mandiri. 

2) Pengembangan bahan ajar menulis cerpen berpendekatan 

kontekstual adalah pengembangan bahan ajar yang dengan 

menerapkan LKS Bahasa Indonesia tentang menulis cerpen 

berpendekatan kontekstual. Pemilihan Pendekatan Kontekstual 

dalam penyusunan LKS didasarkan pada keyakinan bahwa 

pendekatan kontekstual ini sesuai untuk karakteristik peserta didik 

di mana materi disusun dengan mengedepankan aspek pengalaman 

hidup peserta didik sehari-hari. 

3) Hasil Belajar menulis cerpen dengan pendekatan kontekstual suatu 
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hasil yang diperoleh melalui proses belajar mengajar. Suatu bahan 

pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan Instruksional Khusus 

(TIK) dapat tercapai. Dari beberapa pendapat, dapat dikemukakan 

bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil, 

setiap guru memiliki pandangan yang berbeda-beda sejalan dengan 

pandangan filsafatnya. Namum untuk menyamakan persepsi 

sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini 

yang disempurnakan. 

4) Untuk penelitian dan pengembangan bahan ajar peneliti dapat 

mengetahui motivasi belajar menulis cerpen dan hasil belajar 

menulis cerpen yaitu dengan menggunakan bahan ajar LKS 

berpendekatan kontekstual, karena dengan bahan ajar LKS peserta 

didik diharapkan mampu berlatih menemukan secara sendiri, atau 

menemukan sendiri tentang bagaimana cara menulis cerita pendek. 

Asumsi dalam penelitian dan pengembangan bahan ajar menulis 

cerita dengan pendekaran kontekstual yaitu ; 1. Bahan ajar menulis 

cerpen sampai saat ini belum dikembangkan, 2.) Bahan ajar 

menulis cerpen berpendekatan kontekstual ini, diharapkan dapat 

digunakan di SD Negeri 1 Danasari, sebagai pilihan penggunaan 

bahan ajar dalam pembelajaran menulis cerpen yang sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 3.) Di SD Negeri 1 

Danasari sebagai sekolah uji coba belum menggunakan bahan ajar 

(LKS) pembelajarn menulis cerpen. 
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D.  Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Bertolak dari rumusan masalah dan landasan teori tersebut, maka hipotesis 

yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.  

1. Ada Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) terhadap Minat dan Hasil Belajar Menulis Cerpen pada Siswa 

Kelas VI di SD Negeri 1 Danasari Kecamatan Karangjambu TP 

2016/2017.  

2. Tidak Ada Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) terhadap Minat dan Hasil Belajar Menulis Cerpen pada 

Siswa Kelas VI di SD Negeri 1 Danasari Kecamatan Karangjambu TP 

2016/2017.  

a.  Hakikat Menulis 

Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan 

dalam bentuk bahasa tulis untuk tujuan, misalnya memberitahu, 

meyakinkan, atau menghibur. Hasil dari proses kreatif ini biasa disebut 

dengan istilah karangan atau tulisan. Kedua istilah tersebut mengacu 

pada hasil yang sama meskipun ada pendapat mengatakan kedua 

istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. 

Istilah menulis sering melekatkan pada proses kreatif yang 

berjenis ilmiah. Sementara istilah mengarang sering dilekatkan pada 
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proses kretif yang berjenis nonilmiah. Menulis sebagai ketrampilan 

adalah kemampuan seseorang dalam mengemukakan gagasan 

pikirannya kepada orang atau pihak lain dengan media tulisan. Setiap 

penulis pasti memiliki tujuan dengan tulisannya antara lain mengajak, 

menginformasikan, meyakinkan, atau menghlbur pembaca. (Nurjamal, 

2007:68). 

Menulis menurut Mohamad Yunus (2006:1.3) merupakan suatu 

kegiatan penyampaian pecan (komunikasi) dengan menggunakan 

bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi atau muatan 

yang terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan sebuah 

simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati 

pemakainya. 

Menulis, pada hakikatnya adalah upaya mengekspresikan apa 

yang dilihat, dialami, dan dipikirkan ke dalam bahasa tulisan. Menulis 

merupakan gerakan/aktivitas motorik halus yang dilakukan oleh 

anggota gerak tubuh (tangan), untuk menuangkan ide, maksud, pikiran, 

pengalaman atau informasi, dengan menggunakan alat tulis dalam 

bentuk kalimat atau kata (Suyanto 2009:82). 

Kartono (2009:17) mengatakan bahwa menulis adalah sebuah 

aktivitas yang kompleks, bukan hanya sekedar mengguratkan kalimat-

kalimat, tetapi lebih daripada itu. Menulis adalah proses menuangkan 

pikiran dan menyampaikannya kepada khalayak. Ide yang sudah 

tertuang dalam tulisan, kelak memiliki kekuatan untuk menembus 

ruang dan waktu sehingga keberadaan ide atau gagasan tersebut akan 
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abadi. 

Menulis menurut Harmer (2002:92) adalah suatu cara interaksi 

sosial dengan orang lain, dan kita menulis untuk menyampaikan 

sesuatu kepada seseorang dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain,  

kita menulis untuk menyelesalkari sesuatu. Senada dengan Harmer. 

Syarnsudin (1994:1) menyatakan bahwa menulis adalah salah satu 

jenis ketrampilan berbahasa yang dimiliki dan digunakan oleh manusia 

sebagai alat komunikasi tidak langsung antar mereka. 

Berdasar uraian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

menulis merupakan sebuah ketrampilan berbahasa yang digunakan 

sebagai alat komunikasi tak langsung yang berfungsi untuk 

menuangkan pikiran, perasaan, gagasan, dan kemampuannya dalam 

bentuk bahasa tertulis. 

b.  Menulis sebagai Proses 

Menurut Barrs dalam Yunus (2006:1.14), pendekatan proses 

dalam menulis, terutama bagi penulis pemula, mudah diikuti. Dia akan 

dapat memahami dan melakukan dengan cepat hal-hal yang harus 

dipersiapkan dan dilakukan dalam menulis. Pendekatan ini pun sangat 

membantu pemahaman dan sikap, baik guru menulis ataupun penulis 

itu sendiri, bahwa menulis merupakan suatu proses yang kemampuan, 

pelaksanaan, dan hasilnya diperoleh secara bertahap. Artinya, untuk 

menghasilkan tulisan yang baik umumnya orang melakukannya 

berkali-kali. Sangat sedikit penulis yang dapat menghasilkan karangan 
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yang benar-benar memuaskan dengan hanya sekali tulis. 

Proett dart Gill dalam Yunus (2006:1.14) memaparkan 

beberapa pendekatan yang kerap muncul dalam pembelajaran menulis 

yaitu. 

1)  Pendekatan frekuensi, menyatakan bahwa banyaknya latihan 

mengarang, sekalipun tidak dikoreksi (seperti buku harian atau 

surat), akan membantu meningkatkan ketrampilan menulis 

seseorang. 

2)  Pendekatan gramatikal, berpendapat bahwa pengetahuan orang 

mengenai struktur bahasa akan mempercepat kemahiran orang- 

dalarn menulis. 

3)  Pendekatan koreksi berkata bahwa seseorang menjadi penulis 

karena dia menerima banyak koresi atau masukan yang diperoleh 

atas tulisannya. 

4)  Pendekatan formal mengungkapkan bahwa ketrampilan menulis 

akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, 

pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan 

baik. 

Masing-masing pendekatan di atas, secara relatif memiliki sisi 

kebenaran. Hanya, ada satu hal yang luput, yaitu aktivitas menulisnya 

itu sendiri. Menulis sebagai suatu aktivitas yang berproses tidak 

tereakup dalam berbagai pendekatan di atas. 

Sebagai prows, menulis merupakan serangkaian aktivitas yang 
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terjadi dan melibatkan beberapa fase yaitu fase prapenulisan 

(persiapan), penulisan (pengembangan isi karangan), dan pasca 

penulisan (telaah dan revisi atau penyempumaan tulisan). 

1) Tahap Prapenulisan. Tahap ini merupakan fase persiapan menulis, 

seperti halnya pemanasan (warming up) bagi orang yang 

berolahraga. Lebih lanjut Yunus (2006.-1-15) mengatakan bahwa 

hampir semua orang mengalami fase ini dalarn mengarang. 

Persoalannya adalah apakah keberadaannya disadari atau tidak. 

Untuk menulis yang sederhana seperti surat, buku harian, atau 

memo, keberadaan fase persiapan ini tidak terasa. Tetapi ketika 

menulis sesuatu yang relatif kompleks dan serius, baik yang 

bersifat ilmiah, populer, fiksi, atau dinas, persiapan ini sangat 

terasa dan perlu. 

Umumnya penulis, apalagi penulis pemula, hampir tidak 

pernah memiliki pengetahuan atau ide yang benar-benar lengkap, 

siap, dan tersusun secara sistematis mengenai topik yang akan 

ditulisnya. Kita perlu mencari tambahan informasi, memilih dan 

mengolahnya serta mensistematiskannya, agar tulisan kita tajam, 

tidak dangkal, kaya, tidak kering, dan enak dibaca. 

Menurut Proett dan Gill dalam Yunus (2006:1.16), tahap ini 

merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali 

pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan diperlukan 

penulis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan isi serta mencari 

kemungkinan-kemungkinan lain dalam menulis sehingga apa yang 
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ingin ditulis dapat disajikan dengan baik. 

Lebih lanjut, Yunus (2006:1.16) mengatakan bahwa 

kegiatan pada pra penulisan ini tampaknya sepele. Tidak aneh bila 

banyak orang mengabaikannya. Padahal. fase ini sangat 

menentukan aktivitas dan hasil menulis berikutnya. Persiapan yang 

baik sangat memungkinkan bagi kita untuk mengumpulkan bahan 

secara terarah mengait padukan antar gagasan secara runtut, serta 

membahasnya secara kaya, luas, dan dalam. Sebaliknya, tanpa 

persiapan yang memadai, banvak kesulitan yang akan kita temukan 

sewaktu menulis. Kalaupun dipaksakan selesai, maka kita mungkin 

akan kecewa atau tertawa geli melihat hasil tulisan yang kita buat. 

Yunus (2006:1.17) mengatakan bahwa pada fase 

prapenulisan terdapat sasaran, mengumpulkan bahan atau 

informasi yang diperlukan, serta mengorganisasikan ide atau 

gagasan dalam bentuk kerangka karangan. 

Menurut Levy dan Randsell (1996) dalam Santrock 

(2008:432-433), perencanaan yang mencakup penyusunan garis 

besar dan penataan informasi isi termasuk aspek penting dalam 

menulis. Lebih lanjut, Santrock (2008:432-433), menulis tentang 

sebuah studi tentang relasi aktivitas pra penulisan dengan kualitas 

esai. Studi tersebut secara acak membagi murid ke dalam salah 

satu dari empat kelompok aktivitas: (1) kelompok penyusun garis 

besar (outlining) yang membuat garis besar tulisan yang berisi ide-
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ide yang saling terkait dalam struktur yang hierarkis; (2) kelompok 

penyusun daftar (listing) yang membuat sebuah daftar ide-ide yang 

relevant (3) kelompok yang menulis ide sebanyak mungkin 

(generating) tanpa mengevaluasi atau mengorganisasikannya; (4) 

kelompok kontrol yang tidak melakukan aktivitas prapenulisan 

(none). Juri menilai mutu dari setiap essai pada skala 10 poin dari 1 

(mutu terrendah) sampai 10 (mutu tertinggi (Kellog, 1994) dalam 

Santrock (2008:432). Rata-rata nilai dari keseluruhan kualitas essai 

berdasarkan tipe aktivitas prapenulisan adalah tergambar dalam 

grafik berikut: 

 
Gambar 2.2 Relasi Aktivitas Pra- Penulisan dengan Kualitas Esai 

2)  Tahap Penulisan. Tahap penulisan dilakukan setelah melalui tahap 

prapenulisan. Menurut Yunus (2006:1.22) dengan selesainya tahap 

prapenulisan berarti siap untuk menulis. Pada tahap ini penulis 

mengembangkan butir demi butir ide yang terdapat dalam 

kerangka karangan, dengan memnfaatkan bahan atau informasi 

yang telah kita pilih dan kumpulkan. Kerangka tersebut, berupa 
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stuktur karangan yang terdiri atas bagian awal, isi, dan akhir. 

Awal karangan, berfungsi untuk memperkenalkan dan 

sekaligus menggiring pembaca terhadap pokok tulisan. Bagian ini 

sangat menentukan pembaca untuk melanjutkan kegiatan 

membacanya. Upayakan awal karangan dibuat semenarik mungkin 

sebab kesan pertama sangat menentukan kelanjutannya. 

Isi karangan, menyajikan bahasan topik atau ide utama 

karangan, berikut hal-hal yang memperjelas atau mendukung ide 

tersebut seperti contoh, ilustrasi, informasi, bukti atau alatan. Akhir 

karangan berfungsi untuk mengembaikan pembaca pada ide-ide 

inti karangan melalui perangkuman atau penekanan ide-ide 

penting. Bagian ini berisi simpulan, dan dapat ditambah 

rekomendasi atau saran bila diperlukan. 

Menurut Yunus (2006:1.23) tatkala mengembangkan setiap 

ide, penulis dituntut untuk mengambil keputusan: keputusan 

tentang kedalaman serta keluasan isi, jenis informasi yang akan 

disajikan, pola organisasi karangan termasuk di dalamnya teknik 

pengembangan alinea, serta gaya dan cara pembahasan (pilihan 

kata, pengalimatan, dan pengalineaan). Tentu saja keputusan itu 

harus diselaraskan dengan topik, tujuan, corak karangan, dan 

pembaca karangan. Jangan berharap sekali tulis langsung menjadi 

bagus. Ingat, menulis adalah suatu proses. 
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Bagaimana bila sewaktu menulis tiba-tiba muncul ide baru 

yang terasa lebih baik dan lebih menarik daripada ide semula yang 

telah dituangkan dalam kerangka karangan atau tulisan kita? 

Menurut Yunus (2006:1.24) jika terjadi hal demikian maka biarkan  

dulu karangan menjadi utuh, jangan langsung diperbaiki atau 

ditulis ulang. Kalau takut lupa, sisipkan ide baru itu dengan 

mencatatnya pada kerangka karangan atau bagian tulisan yang 

diinginkan. Setelah selesai atau ketika penyuntingan, kita dapat 

rnenambah ide bagus itu dan sekaligus memperbaikinya. 

3)  Tahap Pascapenulisan. Fase ini merupakan tahap penghalusan dan 

penyempurnaan buram yang kita hasilkan. Kegiatan ini terdiri atas 

penyuntingan dan perbaikan (revisi). 

Haffernan dan Lincoln (1990:71-90) serta Tompkins dan 

Hosskisson (1995:216-222) dalam Yunus (2006:1.24) 

membedakan pengertian penyuntingan (editing) dan perbaikan atau 

revisi (revision). Menurut mereka, penyuntingan adalah 

pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik karangan seperti ejaan, 

pungtuasi, diksi, pengkalimatan, gaya bahasa, pencatatan 

kepustakaan, dan konvensi penulisan lainnya. Adapun revisi atau 

perbaikan lebih mengarah pada pemeriksaan dan perbaikan isi 

karangan. 
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Berbeda dengan pendapat diatas, Defelice (1986:67-68), 

Proett dan Gill (1986:21-25), serta Kemnitz, ed (1994:130-131) 

dalam Yunus (2006:1.24-1.25) menyamakan pengertian kedua 

istilah di atas. Baik penyuntingan atau revisi mengacu kepada 

kegiatan pemeriksaan, membaca ulang, serta memperbaiki unsur 

mekanik dan isi karangan.  

Lebih lanjut, Yunus (2006:1.25) mengatakan bahwa 

berdasarkan hasil penyuntingan itulah kegiatan revisi atau 

perbaikan karangan dilakukan. Kegiatan revisi itu dapat berupa 

penambahan, penggantian, penghilangan, pengubahan, atau 

penyusunan kembali unsur-unsur karangan. Kadar revisi itu sendiri 

tergantung pada tingkat keperluannya. Bisa revisi berat, bisa juga 

sedang atau ringan. 

Pada revisi ringan, seperti yang disebabkan oleh kesalahan 

unsur-unsur mekanik, kegiatan perbaikan itu biasanya dilakukan 

bersamaan dengan penyuntingan. Tetapi untuk revisi berat, 

misalnya karena kesalahan urutan gagasan, contoh atau ilustrasi, 

cara pengembangan, penyampaian penjelasan atau bukti, kegiatan 

perbaikan itu biasanya dilakukan setelah penyuntingan selesai. Bila 

perbaikan itu mendasar, maka kegiatan revisi berat ini biasanya 

diikuti dengan penulisan kembali karangan (rewrite). 
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Bertolak dari paparan di atas, Yunus (2006:1.25) 

mengatakan bahwa kegiatan penyuntingan dan perbaikan karangan 

dapat dilakukan dengan langkah-langah sebagai berikut 

(a) Membaca keseluruhan karangan. 

(b) Menandai hal-hal yang perlu diperbaiki, atau memberikan 

catatan bila ada hal-hal yang harus diganti, ditambahkan, dan 

disempumakan 

(c) Melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan. 

Mayer (1999) dalam Sant-rock (2008:432-433) revisi 

adalah komponen utama dari penulisan yang sukses. Revisi 

melibatkan penulisan beberapa draf, mencari umpan balik dari 

individu yang punya banyak pengetahuan tentang menulis, dan 

belajar cara menggunakan umpan balik untuk memperbaiki tulisan. 

Revisi juga melibatkan pendeteksian dan pengoreksian kesalahan. 

Para periset telah menemukan bahwa semakin dewasa dan semakin 

ahli si penulis, semakin mungkin ia merevisi tulisan mereka 

ketimbang penulis muda yang belum berpengalaman (Barlett, 

1982; Hayes Flower, 1986; dalam Santrock, 2008:432-433). 
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