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BAB II 

KAJIAN TEORETIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Sikap Kesantunan Berbahasa 

a. Pengertian Sikap 

Beberapa ahli memberikan definisi tentang pengertian sikap, di 

antaranya sebagai berikut.  

Sikap menurut Allport yang dikutip oleh Azwar (2013: 5) 

didefinisikan sebagai kesiapan bereaksi terhadap sesuatu objek dengan 

cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksudkan sebagai kecenderungan 

potensial untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu 

stimulus yang menghendaki respon.  

Selanjutnya menurut Gerungan (2004: 161) manusia tidak 

dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, 

tetapi sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Hal 

tersebut menunjukkan adanya pengulangan pengalaman yang dialami 

seseorang dalam masa perkembangannya sehingga membentuk sikap 

tertentu. Di sisi lain, Moeliono (2001: 938) mengartikan sikap sebagai 

perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian (pendapat 

atau keyakinan). 

Mencermati beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa sikap adalah kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk 
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bertindak secara khas terhadap suatu objek, sehingga dapat dikatakan 

sikap menentukan tingkah laku sesorang terhadap suatu objek tertentu. 

 

b.  Struktur Sikap 

Teori tentang struktur sikap di dalam penelitian ini menggunkan 

teori dari Azwar (2013: 23) yang pada hakikatnya menjelaskan bahwa 

sikap dilihat dari strukturnya itu terdiri dari 3 aspek yang saling 

menunjang. Aspek-aspek tersebut akan dijelaskan  lebih rinci sebagai 

berikut. 

1) Aspek kognitif meliputi persepsi, kepercayaan dan stereotip yang 

dimiliki individu mengenai sesuatu. Aspek kognitif seringkali 

disamakan dengan pandangan (opini) terutama apabila menyangkut 

masalah isyu atau masalah yang kontroversial. Opini merupakan 

pernyataan sikap yang sangat spesifik, didasari oleh sikap yang 

sudah mapan dan bersifat situasional dan temporer. Artinya  opini 

atau pendapat dalam masalah ini bersifat situasional dan lebih 

mudah berubah sesuai dengan kondisinya. 

2) Aspek afektif yang merupakan perasaan individu terhadap objek 

sikap dan perasaan menyangkut masalah emosional. Reaksi 

emosional terhadap suatu objek dipengaruhi oleh kepercayaan atau 

apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek yang 

dimaksud. Misalnya kita percaya bahwa sesuatu hal akan 

membawa kekotoran dan ancaman terhadap kesehatan, maka akan 

terbentuk perasaan tidak suka terhadap sesuatu hal tersebut. 
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3) Aspek perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap 

menunjukkan kecenderungan berperilaku yang ada pada diri 

seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Artinya 

sesorang berperilaku dalam situasi tertentu dan stimulus tertentu 

akan banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaan terhadap 

stimulus tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa sikap seseorang 

akan dicerminkannya dalam bentuk tendensi perilaku terhadap 

objek. 

c. Ciri - Ciri Sikap  

Teori tentang ciri-ciri sikap di dalam penelitian ini 

menggunkan teori dari Gerungan (2004: 163 – 164) yang menyatakan 

bahwa sikap itu memiliki ciri-ciri yang khas. Ciri-ciri sikap tersebut 

akan diuraikan sebagai berikut. 

1) Sikap bukan dibawa sejak ia dilahirkan, melainkan dibentuk atau 

dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan 

dengan objeknya. Sebagai mahluk sosial manusia tidak lepas dari 

interaksi sosial. Dalam interaksi sosial  terjadi hubungan saling 

mempengaruhi diantara individu yang satu dengan yang lain, 

terjadi hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi pola 

perilaku masing-masing individu sebagai bagian dari masyarakat. 

Dalam interaksi sosial, individu bereaksi membentuk pola sikap 

tertentu terhadap suato objek. 
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2) Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang, 

atau sebaliknya orang dapat mempelajari sikap. Sikap seseorang 

dapat berubah pada keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu. 

Artinya pembentukan sikap senantiasa berlangsung dalam interaksi 

manusia dan berkaitan dengan objek tertentu. Interaksi sosial di 

dalam kelompok terjadi hubungan saling mempengaruhi antar 

individu satu dengan individu lain yang dapat mengubah sikap atau 

membentuk sikap yang baru bagi individu. 

3) Sikap itu tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi 

tertentu terhadap objek. Maksudnya sikap akan muncul bila ada 

objek, karena sikap adalah kesiapan atau kecenderungan sesorang 

untuk bertindak secara khas terhadap suatu objek. Sehingga dapat 

dikatakan sikap menentukan tingkah laku sesorang terhadap suatu 

objek tertentu. 

4) Objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi juga dapat 

juga merupakan kumpulan dari hal-hal tertentu. 

5) Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. 

Berdasarkan pada ciri-ciri sikap tersebut dapat diketahui bahwa 

sikap seseorang senantiasa erat hubungannya dengan lingkungan, sikap 

selalu mengalami perubahan. Sikap merupakan bentuk reaksi individu 

terhadap lingkungannya. Pengetahuan yang diperoleh individu sebagai 

akibat interaksi dengan lingkungannya akan membentuk sikap apabila 

pengetahuan yang dimiliki individu tersebut sudah disertai dengan 

kesiapan untuk bertindak.  
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Kondisi anak yang masih dalam proses perkembangan baik 

fisik maupun mentalnya, menjadikan proses pembentukan dan 

perubahan sikap pada anak tersebut senantiasa terjadi. Gerungan 

(2004: 166-167) menyebutkan bahwa pembentukan sikap senantiasa 

berlangsung dalam interaksi dengan manusia dan berkenaan dengan 

objek tertentu. Interaksi sosial di dalam kelompok maupun di luar 

kelompok dapat mengubah atau membentuk sikap yang baru. Interaksi 

di luar kelompok ialah interaksi dengan hasil kebudayaan manusia 

yang sampai kepadanya melalui media komunikasi seperti radio, 

televisi dan sebagainya.   

d. Faktor - Faktor yang Berpengaruh pada Sikap  

Pada dasarnya faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap 

pembentukan dan perubahan sikap adalah faktor intern di dalam diri 

pribadi manusia seperti selektivitasnya sendiri, daya pilihnya sendiri 

atau perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh yang 

datang dari luar dirinya. Sesuatu yang dilihat, didengar dan dirasakan 

memberikan reaksi yang menimbulkan perhatian terhadap sesuatu 

tersebut. Selektivitas dalam diri seseorang terhadap sesuatu objek di 

luar dirinya merupakan sikap alamiah karena tidak mungkin seseorang 

dapat memberikan perhatian terhadap seluruh objek yang ada di luar 

dirinya. Dengan demikian, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pembentukan dan perubahan sikap terdiri atas faktor intern dan faktor 

ekstern. 
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Sherif dalam Gerungan (2004: 168-169) menyebutkan bahwa 

faktor ekstern yang berpengaruh terhadap pembentukan dan perubahan 

sikap dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut.  

1) Di dalam interaksi kelompok, terdapat hubungan timbal balik yang 

langsung antar manusia.  

Perubahan dalam interaksi kelompok dibedakan dalam dua 

macam interaksi yaitu perubahan karena shifting of reference-

group dan perubahan di dalam situasi kontak sosial antara dua 

kelompok. Perubahan karena shifting of reference-group terjadi 

disaat seseorang mulai tumbuh dewasa dan harus keluar dari 

lingkungannya dan masuk pada lingkungan yang lebih luas atau 

baru. Terdapat dua kemungkinan sikap seseorang dalam kelompok 

yang baru yaitu tidak terjadi perubahan atau melepaskan sikapnya 

yang telah terbentuk dalam kelompok sebelumnya dan 

menyesuaikan dirinya dengan sikap dalam kelompok yang baru. 

Kontak sosial antara dua kelompok yang berbeda tidak selalu 

membentuk sikap yang baru. Apabila setiap kelompok tidak saling 

mempengaruhi, maka tidak akan terjadi perubahan sikap dalam 

setiap kelompok. Perubahan sikap sebagai akibat adanya situasi 

yang baru bisa hanya bersifat sementara, disaat kelompok yang 

satu belum memahami perbedaan pada kelompok lainnya. 
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2) Di dalam komunikasi, terdapat pengaruh-pengaruh (hubungan) 

langsung dari satu pihak saja. 

Komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan 

lingkungannya, akan memberikan meningkatnya pengetahuan atau 

pun pemahaman terhadap apa yang ada di luar dirinya. Melalui 

komunikasi, seseorang berusaha mengerti dan memahami apa yang 

dilihat, didengar dan dirasakannya. Eksperimen oleh Hovland dan 

Weiss menyebutkan bahwa sumber informasi mempunyai peranan 

yang penting dalam proses komunikasi yang menyebabkan 

terjadinya perubahan sikap. Hal tersebut karena sumber informasi 

memberikan rasa percaya pada si penerima informasi. 

Pembentukan dan perubahan sikap pada anak senantiasa 

berlangsung. Proses perubahan dan pembentukan terjadi dalam 

waktu yang bersamaan, dimana pada saat proses perubahan sikap 

juga terjadi proses pembentukan. Dengan demikian proses 

perubahan dan pembentukan tidak terjadi secara terpisah dan 

berdiri sendiri-sendiri.   

e.  Kesantunan Berbahasa 

Bahasa merupakan cermin kepribadian seseorang, bahkan 

bahasa merupakan cermin kepribadian bangsa. Hal tersebut dapat 

diartikan melalui bahasa (yang digunakan) sesorang atau suatu bangsa 

dapat diketahui kepribadiannya. Pada dasarnya seseorang akan sulit 
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mengukur apakah sesorang memiliki kepribadian baik atau buruk jika 

mereka tidak mengungkapkan pikiran atau perasaannya melalui tindak 

bahasa. 

Secara umum ungkapan kepribadian sesorang yang perlu 

dikembangkan adalah ungkapan kepribadian yang  baik, benar dan 

santun sehingga mencerminkan budi halus dan pekerti yang luhur 

sesorang. Namun pemakaian bahasa secara santun belum banyak 

mendapat perhatian (Pranowo, 2012: 4). Oleh karena itu sangat wajar 

jika kita sering menemukan pemakai bahasa baik  ragam bahasanya 

dan benar tata bahasanya, tetapi nilai rasa yang terkandung di 

dalamnya menyakitkan hati pembaca atau pendengarnya. Hal ini 

terjadi karena pemakai bahasa belum mengetahui bahwa di dalam 

struktur bahasa (yang terlihat melalui ragam dan tata bahasa) terdapat 

struktur kesantunan. 

Ada sejumlah pakar yang menulis teori tentang kesantunan 

berbahasa, pertama Lakoff dalam Chaer (2010: 46) berpendapat 

sebagai berikut.  

“…kalau tuturan ingin terdengar santun di telinga pendengar 

atau lawan bicara maka harus  mematuhi tiga kaidah. Ketiga 

kaidah tersebut adalah formalitas (formality), ketidaktegasan 

(hesitancy), dan persamaan atau kesekawanan (equality or 

camaraderie). Formalitas berarti jangan memaksa atau angkuh, 

ketidaktegasan berarti buatlah sedemikian rupa sehingga lawan 

tutur dapat menentukan pilihan, dan persamaan dan 

kesekawanan berarti penutur dan lawan tutur seolah-olah 

bertindak sama”.  
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Selanjutnya Fraser dalam Chaer (2010: 47) juga menjelaskan 

tentang kesantunan berbahasa sebagai berikut.  

“...kesantunan adalah properti yang diasosiasikan dengan 

tuturan dan di dalam hal ini menurut pendapat si lawan tutur, 

bahwa si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak 

mengingkari dalam memenuhi kewajibannya. Yang dimaksud 

dengan hak di sini adalah sesuatu yang menjadi milik penutur 

atau lawan tutur, seperti hak untuk bertanya. Sedangkan yang 

menjadi kewajiban adalah keharusan  yang harus dilakukan 

oleh peserta pertuturan, misalnya kewajiban untuk menjawab 

pertanyaan. Tindakan tidak menjawab merupakan tindakan 

yang tidak santun. Tetapi bukan berarti semua petanyaan harus 

dijawab, adakalanya peserta pertuturan boleh tidak menjawab 

apabila pertanyannya terdengar tidak santun”. 

 

Brown dan Levinson dalam Chaer (2010: 49) mengatakan 

bahwa teori kesantunan berbahasa itu berkisar atas nosi muka (face). 

Semua orang yang rasional punya muka (dalam arti kias) dan muka itu 

harus dijaga, dipelihara dan sebagainya. Artinya kesaantunan 

berbahasa harus dijaga dan dipelihara, tidak boleh direndahkan oleh 

orang lain. 

Mencermati beberapa pendapat tentang teori kesantunan 

berbahasa dapat disimpulkan bahwa tuturan dapat dikatakan santun 

apabila   mematuhi tiga kaidah, yaitu formalitas berarti jangan 

memaksa atau angkuh, ketidaktegasan  berarti  buatlah sedemikian 

rupa sehingga lawan tutur dapat menentukan pilihan, dan persamaan 

dan kesekawanan berarti penutur dan lawan tutur seolah-olah bertindak 

sama. Penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari 

dalam memenuhi kewajibannya, serta kesantunan berbahasa harus 

dijaga dan dipelihara, tidak boleh direndahkan oleh orang lain. 
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 Geoffrey Leech dalam Chaer (2010: 56) mengajukan teori 

kesantunan berbahasa berdasarkan prinsip kesantuan (Politeness 

Principles) yang dijabarkan menjadi maksim (ketentuan, ajaran). 

Keenam maksim itu adalah maksim (1) kebijakan (Tact); (2) 

penerimaan (Generosity); (3) kemurahan (Approbation); (4) 

kerendahan hasil (Modesty); (5) kesetujuan (Agreement); dan (6) 

kesimpatian (Sympathy). 

 

1) Maksim Kebijaksanaan 

Maksim ini menggariskan bahwa setiap peserta pertuturan 

harus memiminimalkan kerugian orang lain, atau memaksimalkan 

keuntungan orang lain. Contoh tuturan dari tingkat kesantunan 

yang lebih rendah ke tuturan tingkat kesantuanan lebih tinggi, akan 

ditampilkan sebagai berikut. 

a) Datang ke rumah saya! 

b) Datanglah ke rumah saya! 

c) Silakan datang ke rumah saya! 

d) Sudilah kiranya datang ke rumah saya! 

e) Kalau tidak keberatan sudilah datang ke rumah saya! 

Berdasarkan contoh di atas, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal yaitu: 

a) Semakin panjang tuturan seseorang semakin besar pula 

keinginan orang itu untuk bersikap santun kepada lawan 

tuturnya. 
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b) Tututan yang diutarakan secara tidak langsung, lebih santun 

dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. 

c) Memerintah dengan kalimat berita atau kalimat Tanya 

dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah 

(Imperative).  

 

2) Maksim Penerimaan 

Maksim ini menghendaki setiap peserta pertuturan untuk 

memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan 

keuntungan diri sendiri. Contoh tuturannya sebagai berikut. 

a) Pinjami saya uang seratus ribu rupiah! 

b) Saya akan meminjami Anda uang seratus ribu rupiah. 

Tuturan nomor 1 serasa kurang santun karena penutur 

berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya dengan 

mengusulkan orang lain, sebaliknya tuturan nomor 2 serasa lebih 

santun karena penutur berusaha memaksimalkan kerugian diri 

sendiri. 

 

3) Maksim Kemurahan 

Maksim ini menunutut setiap peserta petuturan untuk 

memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan 

rasa tidak hormat kepada orang lain. Contoh tuturannya sebagai 

berikut. 
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a) A : sepatumu bagus sekali! 

B : wah, ini sepatu bekas; belinya juga di pasar loak. 

b) A : Sepatumu bagus sekali! 

B : Tentu dong, ini sepatu mahal; belinya juga di Singapura. 

Penutur A pada nomor 1 dan 2 bersikap santun karena 

berusaha memaksimalkan keuntungan pada B lawan tuturnya, lalu 

lawan tutur pada nomor 1 berusaha santun dengan berusaha 

meminimalkan penghargaan diri sendiri. Tetapi B pada nomor 2 

melanggar kesantunan dengan berusaha memaksimalkan 

keuntungan diri sendiri. 

4) Maksim Kerendahan Hati 

Maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk 

memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan 

meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. 

Contoh: 

a) A : Mereka sangat baik kepada kita. 

B : Ya, memang sangat baik bukan? 

b) A : Kamu sangat baik pada kami. 

B : Ya, memang sangat baik, bukan? 

Pertuturan (1) mematuhi prinsip kesantunan karena penutur 

A memuji kebaikan pihak lain dan respon yang diberikan lawan 

tutur (B) juga memuji orang yang dibicarakan. Berbeda dengan 

pertuturan (2) yang di dalamnya ada bagian yang melanggar 
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kesantunan. Pada tuturan (2) lawan tutur B tidak mematuhi maksim 

kerendahan hati karena memaksimalkan rasa hormat pada diri 

sendiri.  

 

5) Maksim Kecocokkan  

Maksim ini menghendaki agar setiap penutur dan lawan 

tutur memaksimalkan kesetujuan diantara mereka, dan 

meminimalkan ketidaksetujuan diantara mereka. Contoh: 

a) A : Kericuhan dalam Sidang Umum DPR itu sangat 

memalukan. 

       B : Ya, memang! 

b) A : Kericuhan dalam Sidang Umum DPR itu sangat 

memalukan. 

B : Ah, tidak apa-apa. Itulah dinamikanya demokrasi.  

Tuturan B pada (1) lebih santun daripada tuturan B pada (2) 

karena pada (2), B memaksimalkan ketidaksetujuan dengan  

pernyataan A.  

 

6) Maksim Kesimpatian 

Maksim ini mengharuskan semua peserta pertuturan untuk 

memaksimalkan rasa simpati, dan meminimalkan rasa antipati 

kepada lawan tuturnya. Bila lawan tutur memperoleh 

keberuntungan atau kebahagiaan penutur wajib memberikan 

ucapan selamat. Jika lawan tutur mendapat kesulitan atau musibah 
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penutur sudah sepantasnya menyampaikan rasa duka atau 

belasungkawa sebagai tanda kesimpatian. Contoh: 

a) A  : Bukuku yang keduapuluh sudah terbit. 

 B  : Selamat ya, Anda memang orang hebat. 

b) A  : Aku tidak terpilih menjadi anggota legislatif; padahal 

uangku sudah banyak keluar. 

 B : Oh, aku ikut prihatin; tetapi bisa dicoba lagi dalam pemilu 

mendatang. 

Selanjutnya, Pranowo (2012: 76) menjelaskan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pemakai bahasa menjadi santun atau tidak 

santun adalah faktor kebahasaan dan nonkebahasaan. Faktor 

kebahasaan dari verbal lisan meliputi aspek intonasi (keras lembutnya 

intonasi ketika seorang berbicara), aspek nada bicara (berkaitan 

dengan suasana emosi penutur: nada resmi, nada bercanda atau 

bergurau, nada mengejek, nada menyindir), faktor pilihan kata dan 

faktor struktur kalimat. 

Aspek intonasi dalam bahasa lisan sangat menentukan santun 

tidaknya pemakaian bahasa. Ketika penutur berbicara dengan mitra 

tutur dengan intonasi keras, padahal mitra tutur adalah orang yang 

tidak tuli, penutur akan dinilai tidak santun. Sebaliknya apabila 

penutur ketika berbicara dengan mitra tutur dengan intonasi lembut 

maka penutur akan dinilai sebagai orang yang santun berbahasa. 

Namun, intonasi kadang-kadang dipengaruhi oleh latar belakang 

budaya masyarakat. 
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Aspek nada juga berpengaruh terhadap santun tidaknya 

pemakaian bahasa. Nada adalah naik-turunya ujaran yang 

menggambarkan suasana hati penutur.jika suasana hati sedang senang 

maka nada bicara penutur menaik dengan ceria sehingga terasa 

menyenangkan, atau sebaliknya. Jadi nada bicara penutur selalu 

berkaitan dengan suasana hati penuturnya. Bagi penutur yang ingin 

bertutur secara santun hendaknya dapat mengendalikan diri agar 

suasana hati yang negatif tidak terbawa dalam bertutur dengan mitra 

tutur. 

 Pilihan kata (diksi) adalah ketepatan pemakaian kata untuk 

mengungkapkan makna dan maksud dalam konteks tertentu sehingga 

menimbulkan efek tertentu pada mitra tutur. Kata-kata yang  dipilih 

sesuai dengan topik yang dibicarakan, konteks pembicaraan, suasana 

mitra tutur, pesan yang disampaiakan, dan sebagainya.  

Pranowo (2012: 91) memberi saran agar tuturannya santun 

khususnya diksi sebagai berikut. 

a) Gunakan kata “tolong” pada waktu menyuruh orang lain. 

b) Gunakan kata  “terima kasih” sebagai penghormatan atas 

kebaikan orang lain setelah orang lain melakukan tindakan 

seperti yang diinginkan penutur. 

c) Gunakan kata “bapak, ibu” daripada kata “Anda”. 

d) Gunakan kata “berkenan” untuk meminta kesediaan 

oranglain melakukan sesuatu. 

e) Gunakan kata “beliau” daripada kata “dia” unuk orang 

yang lebih dihormati. 

f) Gunakan kata “minta maaf” untuk ucapan yang 

dimungkinkan dapat merugikan mitra tutur.  
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 Faktor kebahasaan  nonverbal yang juga berpengaruh terhadap 

kesantunan berbahasa seperti gerak gerik anggota tubuh kerlingan 

mata, gelengan kepala, acungan tangan, kepalan tangan, tangan 

berkacak pinggang, dan sebagianya. 

 Faktor penentu kesantunan berbahasa dari aspek non 

kebahasaan adalah pranata sosial budaya masyarakat. Contoh dalam 

kehidupan bermasyarakat, anak kecil harus selalu hormat kepada orang 

yang lebih tua, makan tidak boleh sambil berbicara, bersendawa 

sehabis makan, perempuan tidak boleh tertawa terbahak-bahak, 

bercanda di tempat orang yang sedang berduka. Pranata adat, seperti 

jarak antara penutur dan mitra tutur, gaya bicara (perhatian terhadap 

mitra tutur atau tidak memperhatikan kepada mitra tutur atau 

”melengos“). 

 Beradasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap 

kesantunan berbahasa adalah sikap pemakai bahasa baik penutur 

maupun mitra tutur di dalam pertuturan senantiasa memperhatikan:  

(1) identitas sosial budaya para partisipan (penutur dan lawan tutur);  

(2) topik pertuturan; dan (3) konteks waktu, situasi, dan tempat 

pertuturan berlangsung serta (4) tujuan pertuturan. 

 Identitas sosial budaya dapat dilihat dari segi usia, tingkat 

perekonomian, pendidikan, kekerabatan, jabatan, atau kedudukan 

dalam organisasi kemasyarakatan. Topik  tuturan sebagai materi yang 

dipertuturkan bisa mengenai isu apa saja yang berkembang di 

masyarakat. Misalnya tentang pekerjaan, kesehatan, anak, agama, seks 
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dan hal-hal yang berbau porno. Sedangkan tentang konteks situasi 

berkenaan dengan masalah tempat, waktu, dan suasana psikologis 

(tempat sedang pesta ulang tahun dengan di tempat ada kematian) dan 

tujuan pertuturan. 

 

f. Indikator Kesantunan Berbahasa Indonesia 

Indikator kesantunan berbahasam menurut Pranowo (2012: 

103), tuturan dapat dikatakan santun, jika ditandai dengan hal-hal 

sebagai berikut. 

1) Perhatikan suasana perasaan mitra tutur sehingga ketika 

bertutur dapat membuat hati mitra tutur berkenan (angon 

rasa). 

2) Pertemukan perasaan Anda dengan perasaan mitra tutur 

sehingga isi komunikasi sama-sama dikehendaki karena 

sama-sama diinginkan (adu rasa). 

3) Jagalah agar tuturan diterima oleh mitra tutur karena mitra 

tutur sedang berkenan di hati (empan papan). 

4) Jagalah agar tuturan memperlihatkan rasa ketidakmampuan 

penutur di hadapan mitra tutur  

 

Selain itu, Pranowo (2012: 104) mengatakan bahwa indikator 

di atas juga dapat dilihat melalui pemakaian kata-kata tertentu sebagai 

pilihan kata (diksi) yang dapat mencerminkan rasa santun, misalnya: 

1) Gunakan kata “tolong” pada waktu menyuruh orang lain. 

2) Gunakan kata  “terima kasih” sebagai penghormatan atas 

kebaikan orang lain setelah orang lain melakukan tindakan 

seperti yang diinginkan penutur. 

3) Gunakan kata “bapak, ibu” daripada kata “Anda”. 

4) Gunakan kata “berkenan” untuk meminta kesediaan 

oranglain melakukan sesuatu. 

5) Gunakan kata “beliau” daripada kata “dia” unuk orang yang 

lebih dihormati. 

6) Gunakan kata “minta maaf” untuk ucapan yang 

dimungkinkan dapat merugikan mitra tutur. 
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Indikator Kesantunan Berbahasa Menurut Dell Hymes dalam 

Pranowo (2012: 100) menyatakan bahwa ketika sesorang 

berkomunikasi hendaknya memperhatikan beberapa komponen tutur 

yang diakronimkan dengan istilah SPEAKING. Istilah-istilah tersebut 

adalah: 

1) (S) Setting and Scene (latar) mengacu pada waktu dan 

tempat  terjadinya komunikasi. 

2) (P) Participants (peserta) mengacu pada orang yang terlibat 

komunikasi O1 dan O2). 

3) (E) Ends (tujuan komunikasi) mengacu pada tujuan yang 

ingin dicapai dalam berkomunikasi. 

4) (A) Act Sequence (pesan yang ingin disampaikan) mengacu 

pada bentuk dan pesan yang ingin disampaikan . 

5) (K) Key (kunci) mengacu pada pelaksanaan percakapan. 

Maksudnya, bagaimana pesan itu disampaikan kepada 

mitra tutur (cara penyampaian). 

6) (N) Norms (norma) yaitu pranata social kemasyarakatan 

yang mengacu pada norma perilaku partisipan dalam 

berkomunikasi. 

7) (G) Genres (ragam, register) mengacu pada ragam bahasa 

yang digunakan, misalnya ragam formal, ragam santai dan 

sebagainya. 

 

Selanjutnya indikator kesantunan menurut Grice dalam 

Pranowo (2010: 102) sebagai berikut. 

1) Ketika berbicara harus mampu menjaga martabat mitra 

tutur agar tidak merasa dipermalukan. 

2) Ketika berkomunikasi tidak boleh mengatakan hal-hal yang 

kurang baik mengenai diri mitra tutur atau orang atau 

barang yang ada kaitannya dengan mitra tutur. 

3) Tidak boleh mengungkapkan rasa senang atas kemalangan 

mitra tutur. 

4) Tidak boleh menyatakan ketidaksetujuan dengan mitra tutur 

sehingga mitra tutur merasa jatuh harga dirinya. 

5) Tidak boleh memuji diri sendiri atau membanggakan nasib 

baik atau kelebuhan diri sendiri.  
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Sedangkan indikator kesantunan menurut Leech dalam 

Pranowo (2010: 102) menyatakan bahwa tuturan dapat dikatakan 

santun, jika ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. 

1) Tuturan dapat memberikan keuntungan kepada mitra tutur 

(maksim kebijaksanaan “tact maxim”). 

2) Tuturan lebih baik menimbulkan kerugian pada penutur 

(maksim kedermawanan “generosity maxim”). 

3) Tuturan dapat memeberikan pujian pada mitra tutur 

(maksim pujian “praise maxim”). 

4) Tuturan tidak memuji diri sendiri (maksim kerendahan 

hati). 

5) Tutuan dapat memberikan persetujuan kepada mitra tutur 

(maksim kesetujuan “ agreement maxim”). 

6) Tuturan dapat mengungkapkan rasa simpati terhadap yang 

dialami oleh mitra tutur (maxim simpati “sympathy 

maxim). 

7) Tuturan dapat mengungkapkan sebanyak-banyaknya rasa 

senang pada mitra tutur (maxim pertimbangan 

“consideration maxim”).   

  

Berdasarkan pendapat para ahli, Pranowo, (2012: 110) 

menyimpulkan tentang komunikasi dapat berhasil apabila 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1) Perhatikan situasinya. 
2) Perhatikan mitra tuturnya. 
3) Perhatikan pesan yang disampaikan. 
4) Perhatikan tujuan yang hendak dicapai. 
5) Perhatikan cara menyampaikannya. 
6) Perhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat. 
7) Perhatikan ragam bahasa yang digunakan. 
8) Perhatikan relevansi tuturannya. 
9) Jagalah martabat atau perasaan mitra tutur (angon rasa). 
10) Hindari hal-hal yang kurang baik bagi mitra tutur 

(kemalangan mitra tutur, konfrontasi mitra tutur). 
11) Hindari pujian untuk diri sendiri (rendah hati). 
12) Berikan keuntungan pada itra tutur. 
13) Berikan pujian pada mitra tutur. 
14) Ungkapkan rasa simpati pada mitra tutur. 
15) Ungkapkan hal-hal yang menbuat mitra tutur senang 

(empan mapan). 
16) Buatlah kesepahaman dengan mitra tutur (adu rasa). 
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Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu 

sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang 

beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan 

pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, 

dan bertanggung jawab. Pada jenjang SMP/MTs, kompetensi sikap 

spiritual mengacu pada KI-1: Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya, sedangkan kompetensi sikap sosial mengacu 

pada KI-2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

Indikator penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial pada 

jenjang SMP/MTs disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1  Indikator Sikap pada Jenjang SMP/MTs Berdasarkan 

Kurikulum 2013 

Cakupan dan 

Pengertian 

Indikator 

Sikap Spiritual  

Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianut  

 

1) Berdoa sebelum dan sesudah 

menjalankan sesuatu.  

2) Menjalankan ibadah tepat waktu.  

3) Memberi salam pada saat awal dan 

akhir presentasi sesuai agama yang 

dianut.  

4) Bersyukur atas nikmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa.  

5) Mensyukuri kemampuan manusia 

dalam mengendalikan diri  

6) Mengucapkan syukur ketika berhasil 

mengerjakan sesuatu.  

7) Berserah diri kepada Tuhan apabila 

gagal dalam mengerjakan sesuatu.  
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Cakupan dan 

Pengertian 

Indikator 

8) Menjaga lingkungan hidup di sekitar 

rumah tempat tinggal, sekolah dan 

masyarakat  

9) Memelihara hubungan baik dengan 

sesama umat ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa  

10) Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa sebagai bangsa Indonesia.  

11) Menghormati orang lain menjalankan 

ibadah sesuai agamanya  

 

Sikap Sosial  

1. Jujur  

adalah perilaku 

yang didasarkan 

pada upaya 

menjadikan dirinya 

sebagai orang yang 

selalu dapat 

dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan.  

 

1)  Tidak menyontek dalam mengerjakan 

ujian/ulangan  

2) Tidak menjadi plagiat 

(mengambil/menyalin karya orang lain 

tanpa menyebutkan sumber) dalam 

mengerjakan setiap tugas.  

3) Mengemukakan perasaan terhadap 

sesuatu apa adanya  

4)  Melaporkan barang yang ditemukan  

5)  Melaporkan data atau informasi apa 

adanya  

6  Mengakui kesalahan atau kekurangan 

yang dimiliki  

 

2.  Disiplin  

 adalah tindakan 

yang menunjukkan 

perilaku tertib dan 

patuh pada  

 berbagai ketentuan 

dan peraturan  

 

 

1)  Datang tepat waktu  

2)  Patuh pada tata tertib atau aturan 

bersama/ sekolah  

3)  Mengerjakan/mengumpulkan tugas 

sesuai waktu yang ditentukan  

4)  Tertib dalam menerapkan aturan 

penulisan untuk karya ilmiah  

 

3.  Tanggungjawab  

 adalah sikap dan 

perilaku seseorang 

untuk 

melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, 

yang seharusnya 

1)  Melaksanakan tugas individu dengan 

baik  

2)  Menerima resiko dari tindakan yang 

dilakukan  

3)  Tidak menuduh orang lain tanpa bukti 

yang akurat  

4)  Mengembalikan barang yang dipinjam  

Pengaruh Penggunaan Metode..., Eni Rundiati, Program Pascasarjana UMP, 2015



29 

 

Cakupan dan 

Pengertian 

Indikator 

dia lakukan, 

terhadap diri 

sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa  

 

5)  Meminta maaf atas kesalahan yang 

dilakukan  

 

4.  Toleransi  

 adalah sikap dan 

tindakan yang 

menghargai 

perbedaan agama, 

suku, etnis, 

pendapat, sikap, 

dan tindakan orang 

lain yang berbeda 

dari dirinya  

 

1)  Tidak mengganggu teman yang 

berbeda pendapat  

2)  Menghormati teman yang berbeda 

suku, agama, ras, budaya, dan gender  

3)  Menerima kesepakatan meskipun 

berbeda dengan pendapatnya  

4)  Dapat menerima kekurangan orang 

lain  

5)  Dapat mememaafkan kesalahan orang 

lain  

 

5.  Gotong royong  

 adalah bekerja 

bersama-sama 

dengan orang lain 

untuk mencapai 

tujuan bersama 

dengan saling 

berbagi tugas dan 

tolong menolong 

secara ikhlas  

 

1)  Terlibat aktif dalam bekerja bakti 

membersihkan kelas atau sekolah  

2)  Kesediaan melakukan tugas sesuai 

kesepakatan  

3)  Bersedia membantu orang lain tanpa 

mengharap imbalan  

4)  Aktif dalam kerja kelompok  

 

6.  Santun atau sopan  

 adalah sikap baik 

dalam pergaulan 

dari segi bahasa 

maupun tingkah 

laku. Norma 

kesantunan bersifat 

relatif, artinya 

norma kesantunan 

yang diterima bisa 

berbeda-beda di 

berbagai tempat, 

lingkungan, atau 

waktu  

1)  Menghormati orang yang lebih tua.  

2)  Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan 

takabur.  

3)  Tidak meludah di sembarang tempat.  

4)  Tidak menyela pembicaraan.  

5)  Mengucapkan terima kasih setelah 

menerima bantuan orang lain  

6)  Bersikap 3S (salam, senyum, sapa)  

7)  Meminta ijin ketika akan memasuki 

ruangan orang lain atau menggunakan 

barang milik orang lain  
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Penilaian sikap  spiritual dan sosial  (KI 1 dan KI 2) dilakukan 

oleh guru mata pelajaran atau pendidik.  Buku Penilaian Pembelajaran 

Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian dan Kebudayaan 

(2013: 178) dijelaskan bahwa untuk penilaian sikap spiritual dan sosial 

menggunakan nilai kualitatif sebagai berikut. 

1) SB = Sangat Baik  = 80 – 100 

2) B = Baik    = 70 – 79 

3) C = Cukup   = 60 – 69 

4) K = Kurang   = < 60 

2 Kemampuan Menulis Cerita Pendek 

a. Hakikat Menulis  

Menulis pada hakikatnya menyampaikan ide atau gagasan dan 

pesan dengan menggunakan lambang grafis (tulisan) (Mulyati, 2009: 

7.4). Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian 

pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat 

atau medianya (Suparno dan Yunus, 2008: 1.3). 

Menulis merupakan keterampilan yang sukar dan kompleks. 

Keterampilan menulis dikuasai seseorang sesudah menguasai 

keterampilan berbahasa yang lain yaitu menyimak, berbicara, dan 

membaca. Mc Crimmon menyatakan bahwa menulis bukanlah 

merupakan kegiatan yang sederhana dan tidak perlu dipelajari, tetapi 

justru dikuasai. Menulis merupakan kegiatan menggali pikiran dan 

perasaan mengenai suatu subjek, memilih hal-hal yang akan ditulis, 

menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat 
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memahaminya dengan mudah dan jelas (Stefanus Y. Slamet,               

2008: 96). 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Tarigan (2008: 22) 

bahwa menulis adalah: 

“…menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 
menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, 
sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik 
tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik 
itu.  Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa 
yang mendasar, dari keempat keterampilan tersebut yaitu: 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis”. 

 

Selanjutnya Wiyanto (2004: 1-2) mengatakah bahwa: 

“Menulis mempunyai dua arti. Pertama, menulis berarti 
mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-tanda 
yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang diubah itu bunyi bahasa 
yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, menulis itu 
mempunyai arti mengungkapkan gagasan secara tertulis. Orang 
yang melakukan kegiatan ini dinamakan penulis dan hasil 
kegiatannya berupa tulisan. Penulis menuangkan gagasan lewat 
kegiatan menulis dan pembaca menampung gagasan itu dengan 
cara membaca. Menulis berbeda dengan mengarang. Menulis 
menghasilkan tulisan, sedangkan mengarang menghasilkan 
karangan. Tulisan dilandasi fakta, pengalaman, pengamatan, 
penelitian, pemikiran, atau analisis, sedangkan karangan 
banyak dipengaruhi oleh imajinasi dan perasaan pengarang”. 
 

Selain itu, (Cahyani, et al., 2006: 97) mengutip Rusyana, 

mengatakan bahwa menulis adalah mengutarakan sesuatu secara 

tertulis dengan menggunakan bahasa terpilih dan tersusun.  

Tatkala (Cahyani, 2006: 97) mengutip Ahmadi membuat 

definisi menulis sebagai suatu proses menyusun, mencatat, dan 

mengkomunikasikan makna dalam tataran ganda, bersifat interaktif 

dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan 

sistem tanda-tanda konvensional yang dapat dibaca. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

menulis adalah mengutarakan gagasan  atau ide, pikiran dan perasaan 

terhadap suatu subjek dengan menggunakan bahasa tulis sebagai 

medianya sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca. 

 

b. Cerita Pendek  

Cerita pendek atau cerpen merupakan sebuah karya sastra 

berbentuk prosa dan mempunyai komposisi cerita, tokoh, latar, yang 

lebih sempit dari pada novel. Cerita yang disajikan dalam cerpen 

terbatas hanya memiliki satu kisah. Cerpen (Short Story) merupakan 

salah satu bentuk karya sastra yang sekaligus disebut fiksi. Menurut 

Sumardjo (2004: 84), cerpen adalah seni keterampilan menyajikan 

cerita. Oleh karena itu, seseorang penulis harus memiliki ketangkasan 

menulis dan menyusun cerita yang menarik. Selanjutnya Sumarjo 

(2004: 184) menjelaskan cerpen adalah fiksi pendek yang selesai 

dibaca sekali duduk. Cerita pendek hanya memiliki satu arti, satu krisis 

dan satu efek bagi pembaca. 

Sayuti (2000: 10), menyatakan cerpen menunjukkan kualitas 

yang bersifat compression „pemadatan‟, concentration „pemusatan‟, 

dan intensity „pendalaman‟, yang semuanya berkaitan dengan panjang 

cerita dan kualitas struktural yang diisyaratkan oleh panjang cerita itu.  

Nurgiyantoro (2012: 10) mengutip Edgar Allan Poe sastrawan 

kenamaan dari Amerika, mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah 

cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara 

setengah sampai dua jam. 
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Pendapat serupa juga disampaikan oleh Aminudin (2009: 1) 

yang mengutip pendapat Edgar Alan Poe, bahwa cerpen harus 

memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut. 

1) Cerita cukup pendek sehingga selesai dibaca dalam sekali duduk. 

2) Cerita harus membangkitkan suatu efek perasaan pada pembaca 

(sedih, horor, dan jenaka). 

3) Dalam cerpen, penggunaan kalimat dan kata-kata harus ekonomis 

sehingga semuanya punya arti dan tidak bertele-tele. 

Selanjutnya Aminudin (2009: 10) juga menjelaskan tentang 

ciri-ciri cerita pendek yang dapat dijadikan pedoman untuk mengenal 

cerita pendek. Ciri-ciri tersebut adalah: 

“Menurut bentuk fisiknya, cerita pendek atau disingkat menjadi 

cerpen adalah cerita yang pendek. Ciri dasar lain cerpen adalah 

bersifat rekaan (fiction). Cerpen bukanlah penuturan kejadian 

yang pernah terjadi (nonfiksi), atau berdasarkan kenyataan atau 

kejadian yang sebenarnya. Cerpen benar-benar hasil rekaan 

pengarang, akan tetapi sumber cerita yang ditulis berdasarkan 

kenyataan kehidupan, dan ciri cerpen yang terakhir adalah 

bersifat naratif atau penceritaan.” 

 

Pendapat yang hampir sama disampaiakan oleh Sukirno (2013: 

83) bahwa cerita pendek atau disingkat cerpen adalah cerita yang 

isinya mengisahkan peristiwa pelaku cerita secara singkat dan padat 

tetapi mengandung kesan yang mendalam. Peristiwa itu dapat nyata 

atau imajinasai saja. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

cerpen adalah cerita yang isinya  mengisahkan/menceritakan peristiwa 

pelaku cerita secara singkat dan padat sehingga dapat selesai            
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dibaca dalam sekali duduk kira-kira berkisar antara setengah sampai 

dua jam. 

c. Unsur-Unsur Pembangun Cerpen  

Cerpen merupakan bentuk karya sastra fiksi yang menarik 

untuk dibaca yang disebabkan cerita yang disajikan pendek, tokoh 

terbatas, dan terdiri satu situasi. Cerpen juga tersusun atas unsur-unsur 

pembangun cerita yang saling berkaitan erat antara satu dengan yang 

lainnya. Keterkaitan antara unsur-unsur pembangun cerita tersebut 

membentuk totalitas yang bersifat abstrak. Koherensi dan keterpaduan 

semua unsur cerita yang membentuk sebuah totalitas amat menentukan 

keindahan dan keberhasilan cerpen sebagai suatu bentuk ciptaan sastra.  

Aminudin (2009: 11) unsur-unsur dalam cerpen terdiri atas: tokoh, 

alur, sudut pandang, latar, tema, dan amanat. 

1)  Plot atau Alur  

Alur diartikan tidak hanya sebagai peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan dengan panjang lebar dalam suatu rangkaian tertentu, 

tetapi juga merupakan penyusunan yang dilakukan oleh penulisnya 

mengenai peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan hubungan 

kualitasnya (Sayuti, 2000: 31). Alur sebagai jalan cerita yang 

menyajikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian secara 

runtut yang telah diperhitungkan terlebih dahulu oleh        

pengarang.   
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Syamsuddin (2011: 140) mengutip Mursal Esters 

mengatakan bahwa: 

“Alur adalah urutan (sambung-sinambung) peristiwa-

peristiwa dalam sebuah cerita rekaan. Alur dari sebuah 

cerita rekaan terdiri atas: 1) situasi (mulai melukiskan 

keadaan), 2) generating circumtances (mulai melukiskan 

keadaan), 3) rising action (keadaan mulai memuncak), 4) 

klimaks (mencapai titk puncak, 5) denouement (pemecah 

soal, penyelesaian)”. 

 

Selanjutnya Nurgiyantoro (2009: 12) menyatakan:  

 

“...plot atau alur dalam cerpen pada umumnya tunggal, 

hanya terdiri dari satu urutan peristiwa yang diikuti sampai 

cerita berakhir (bukan selesai, sebab banyak cerpen juga 

novel, yang tidak berisi penyelesaian yang jelas, 

penyelesaian diserahkan kepada interpretasi pembaca). 

Urutan peristiwa dapat dimulai dari mana saja, misalnya 

dari konflik yang telah meningkat, tidak harus bermula dari 

tahapan perkenalan para tokoh atau latar. Kalaupun ada 

unsur perkenalan tokoh dan latar, biasanya tak 

berkepanjangan. Berhubung berplot tunggal, konflik yang 

dibangun dan klimak yang akan diperoleh pun biasanya 

bersifat tunggal pula”. 

  

Sumarjo (2004: 15) menjelaskan bahwa alur atau plot 

tersembunyi di balik jalan cerita. Jalan cerita hanyalah manifestasi, 

bentuk wadag, bentuk jasmaniah dari plot. Jalan cerita akan 

menjadi sebuah plot apabila ada keterangan tambahannya. 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Aminudin (2009: 18) 

bahwa plot adalah bagian tersembunyi dari dalam cerita. Plot 

merupakan bagian rangkaian perjalanan cerita yang tidak tampak.  

Jalan cerita diperkuat dengan hadirnya plot. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa alur atau plot adalah rangkaian peristiwa/ 
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kejadian yang di dalamya disertai dengan perkembangan kejadian 

yang disebabkan oleh adanya konflik disusun secara urut dari 

pengenalan, konflik, klimaks dan pengakhiran. 

2)  Tokoh dan Perwatakan 

Tokoh dan penggambaran karakter tokoh yang terdapat 

dalam cerpen bersifat terbatas. Baik dari karakter fisik maupun 

sifat tokoh tidak digambarkan secara khusus hanya tersirat dalam 

cerita yang disampaikan sehingga pembaca harus 

merekonstruksikan sendiri gambaran yang lebih lengkap tentang 

tokoh itu. Tokoh menunjuk pada orang atau pelaku cerita, 

sedangkan perwatakan menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh, 

yang lebih menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh 

(Nurgiyantoro, 2012: 165).  

Sayuti (2000: 73) menjelaskan bahwa tokoh adalah elemen 

struktural fiksi yang melahirkan peristiwa. Tokoh merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dengan cerita sebagai suatu 

keseluruhan. Syamsuddin (2011: 140) mengutip pendapat Rusyana 

mengemukakan bahwa tokoh atau perwatakan adalah untuk 

memberikan gambaran tentang watak, karakter, atau perangai 

manusia yang hidup dalam angan-angan pengarang. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

tokoh adalah orang atau pelaku dalam cerita yang dapat 

memberikan gambaran watak, karakter, atau perangai manusia. 
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Menurut Sayuti (2000: 73) ditinjau dari segi keterlibaatannya 

dalam keseluruhan cerita, tokoh fiksi dapat dijadikan menjadi dua, 

yakni tokoh sentral atau tokoh utama dan tokoh peripheral atau 

tokoh tambahan. Tokoh sentral merupakan tokoh yang paling 

banyak mengambil bagian terbesar dalam peristiwa dalam cerpen. 

Secara umum untuk mempermudah cara menentukan tokoh utama  

dalam sebuah cerita dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama 

tokoh itu yang paling banyak terlibat dengan makna atau tema. 

Kedua, tokoh itu yang paling banyak berhubungan dengan tokoh 

lain, dan ketiga tokoh itu yang paling banyak memerlukan waktu 

penceritaan. 

Selain pengarang menentukan jenis tokoh yang akan 

disajikan dalam cerita, juga bagaimana pengarang menggambarkan 

watak dari masing-masing tokoh. Ada beberapa cara yang 

dilakukan pengarang untuk menggambarkan watak tokoh. Sayuti 

(2000: 89) membedakannya menjadi 4 cara, sebagai berikut.  

Pertama Metode Diskursif, metode ini sama dengan 

metode analitik dan langsung. Pengarang menceritakan langsung 

kepada pembaca tentang kualitas tokoh-tokohnya. Tokoh cerita 

hadir dan dihadirkan oleh pengarang kepada pembaca secara tidak 

berbelit-belit, melainkan begitu saja dan langsung disertai dengan 

deskripsi kehadirannya, yang mungkin berupa sikap, sifat, watak, 

tingkah laku atau bahkan ciri fisiknya. 
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Kedua Metode Dramatis, metode ini disebut juga dengan 

metode tidak langsung. Tokoh-tokohnya dinyatakan seperti dalam 

drama, pengarang membiarkan tokoh-tokohnya untuk menyatakan 

diri mereka sendiri melalui kata-kata, tindakan-tindakan, atau 

perbuatan mereka sendiri. 

Ketiga Metode Kontekstual, maksudnya cara menyatakan 

karakter tokoh melalui konteks verbal yang mengelilinginya. 

Keempat Metode Campuran, metode ini merupakan 

kombinasi dari metode-metode yang lain, karena dinilai lebih 

efetif. 

3)  Latar (Setting)  

Sebuah karya fiksi, baik cerpen maupun novel, harus terjadi 

pada suatu tempat dan dalam suatu waktu, seperti halnya 

kehidupan ini yang berlangsung dalam ruang dan waktu. Istilah ini 

ada yang menyebutnya dengan “setting”, dan ada pula yang 

menyebutnya dengan landas tumpu yakni lingkungan tempat 

peristiwa terjadi (Sayuti, 2000: 126).  

Secara garis besar deskripsi latar fiksi dapat dikategorikan 

ke dalam tiga bagian, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar 

sosial. Latar tempat adalah hal yang berkaitan dengan masalah 

geografis, latar waktu berkaitan dengan masalah historis, dan dan 

latar sosial berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan (Sayuti, 

2000: 126). 
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4)  Sudut Pandang (Point of View)  

Menurut Abram dalam Nurgiyantoro (2012: 248) 

menyatakan bahwa sudut pandang (point of view) menyaran pada 

cara sebuah cerita dikisahkan. Ini merupakan cara atau pandangan 

yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan 

tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk 

cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Maksudnya 

bahwa bagaimana pengarang menempatkan dirinya di dalam karya 

sastra yang diciptakannya, apakah pengarang akan terlibat di dalam 

cerita artinya pengarang menjadi pelaku, ataukah pengarang berada 

di luar cerita artinya pengarang tidak terlibat didalam cerita, ini 

dikandung maksud bahwa pengarang mengisahkan atau 

menceritakan kehidupan orang lain. 

Sudut pandang cerita secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi dua macam (Nurgiyantoro, 2012: 249) yaitu persona 

pertama (first-person) dan persona ketiga (third-person). 

Dikatakan sudut pandang persona pertama apabila pengarang 

terlibat dalam cerita yang diciptakannya, pengarang sebagai pelaku 

atau ikut bermain, hal ini ditandai dengan penggunaan kata ganti 

orang pertama sehingga sering disebut dengan istilah gaya‟aku”. 

Sedangkan sudut pandang persona ketiga adalah posisi pengarang 

berada di luar cerita, tidak ikut bermain di dalam cerita yang 

diciptakannya. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata ganti 

orang ketiga sehingga sering disebut dengan istilah gaya “dia”. 
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5)  Tema  

Dalam pengertian yang paling sederhana, tema adalah  

makna cerita, gagasan sentral, atau dasar cerita (Sayuti, 2000: 187). 

Tema adalah sesuatu yang hendak diperjuangkan dalam dan 

melalui karya fiksi. Wujud tema dalam fiksi, biasanya berpangkal 

pada alasan tindak atau motif tokoh. 

Dalam cerpen hanya terdiri satu tema saja. Hal ini terkait 

dengan ceritanya yang pendek dan ringkas. Selain itu, plot cerpen 

yang bersifat tunggal hanya memungkinkan hadirnya satu tema 

utama saja tanpa ada tema- tema tambahan. 

6) Amanat  

Secara umum amanat dimaknai sebagai pesan yang ingin 

disampaikan oleh pengarang melalui karyanya kepada pembaca 

atau pendengar. Pesan bisa berupa harapan, nasehat, dan 

sebagainya.   

d. Struktur Teks Cerpen 

Struktur teks cerita pendek terdiri atas orientasi, komplikasi, 

dan resolusi. Orientasi merupakan bagian awal yang berisi pengenalan 

tokoh, latar tempat dan waktu, dan awalan masuk ke tahap berikutnya. 

Komplikasi, pada bagian ini tokoh utama berhadapan dengan masalah 

(problem). Bagian ini menjadi inti teks narasi; harus ada. Jika tidak ada 

masalah, masalah harus diciptakan, sedangkan resolusi  merupakan 

kelanjutan dari komplikasi, yaitu pemecahan masalah. Masalah harus 

diselesaikan dengan cara yang kreatif (Kemdikbud, 2014: 186) 
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Struktur Teks Cerita Pendek dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

(Kemendikbud, 2014: 186) 

Tujuan pembelajara menulis cerita pendek adalah siswa dapat 

menulis cerita pendek sesuai dengan struktur teks, kelengkapan unsur 

pembangun teks dan kekomunikatifan bahasa. 

 

e.  Hakikat Menulis Cerpen 

Menulis merupakan suatu proses melahirkan tulisan yang berisi 

gagasan. Banyak yang melakukannya secara spontan, tetapi ada juga 

yang berkali-kali mengadakan koreksi dan penulisan kembali. Baik 

yang dialakukan secara spontan maupun yang dilakukan berkali-kali  

pada dasarnya menulis adalah suatu proses kreatif. Selanjutnya 

Sumarjo (2004: 69) menyampaikan tentang  tahap menulis kreatif, 

sebagai berikut. 

Pertama, adalah tahap persiapan. Pada tahap ini penulis telah 

menyadarai apa yang akan ia tulis dan bagaimana ia akan 

menuliskannya. Apa yang akan dia tulis adalah gagasan atau isi 

tulisannya. Sedang bagaimana dia menuangkan gagasannya adalah 

soal bentuk tulisannnya.  

 
STRUKTUR 

TEKS CERPEN 

 

ORIENTASI 

 

KOMPLIKASI 

 

RESOLUSI 
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Kedua, tahap inkubasi. Pada tahap ini gagasan yang telah 

muncul yang akan diungkapkannya itu disimpannya, dipikirkannya 

matang-matang, dan ditunggu sampai  tiba  waktu yang tepat untuk 

menuangkannya. Penulis sering membiarkan ide atau gagasannya itu 

membentuk dirinya di bawah sadar sampai saatnya  gagasannya itu 

siap untuk dituliskan. 

Ketiga, adalah tahap inspirasi. Tahap ini adalah tahap saatnya 

seluruh gagasan menemukan bentuknya yang sangat ideal. Gagasan 

dan bentuk ungkapannya telah jelas dan padu. Ada desakan kuat untuk 

segera menulis dan tak bisa ditunggu-tunggu lagi. 

Keempat adalah tahap penulisan. Tahap ini sebagai hasil dari 

proses inkubasi, maka gagasan atau ide yang ada dalam pikiran, 

tuangkan dan muntahkan semuanya tanpa sisa dalam bentuk tulisan 

yang direncanakan baik gagasan yang baik maupun gagasan yang 

buruk. 

Kelima adalah tahap revisi. Setelah tahap penulisan langkah 

selanjunya adalah tahap revisi.  Periksalah dan nilailah tulisan yang 

sudah dibuat berdasarkan pengetahuan dan apresiasi yang dimilikinya. 

Buang bagian-bagian yang dipandang tidak perlu, lalu tambahkan yang 

mungkin bisa ditambahkan sampai mendekati bentuk ideal. 

Menulis cerpen pada dasarnya menyampaikan sebuah 

pengalaman kepada pembaca. Menulis cerpen bukan sekadar 

memberitahu sebuah cerita, Sumardjo (2004: 74) melainkan juga harus 
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dapat menghidupkan cerita agar cerita menjadi menarik. Maksudnya 

sebuah cerpen dapat menggambarkan sebuah pengalaman (berbentuk 

cerita), maka bagaimana penulis cerpen dapat membawa pembacanya 

memasuki pengalaman cerita itu. Secara umum penghayatan  hanya 

dapat diberikan lewat panca indera. Pembaca harus dapat diajak 

mendengar, melihat, meraba, mencicipi dan membaui. Hal ini tentu 

tidak dapat dilakukan secara serta merta, namun perlu adanya latihan-

latihan menulis. 

Sebuah cerpen yang baik bukan hanya berupa cerita yang 

menarik, melainkan harus mampu membangkitkan berbagai pemikiran 

kepada pembacanya atau bersifat ambigu. Maksudnya bahwa cerpen 

itu bisa diberi tafsiran arti yang banyak. Penulis cerpen yang baik 

adalah penulis yang mampu membuat pembacanya kreatif. Apabila 

penulis ingin memberikan nasihat kepada pembaca, maka pembaca 

dibiarkan untuk mencari sendiri dalam karya cerpen itu. Sebuah karya 

cerpen yang baik tidak berhenti pada satu arti atau makna saja, tetapi 

menyajikan sebuah gambaran perkembangan sebuah pengalaman.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan menulis cerita pendek adalah adalah kegiatan 

untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan dan perasaan melalui 

bentuk ujaran tulis yaitu cerita pendek untuk berkomunikasi dengan 

pembaca sehingga penuangan pikiran, gagasan dan perasaan dalam 

bentuk tulisan tersebut dapat dipahami pembaca. 
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f.  Bahasa yang Komunikatif dalam Menulis Cerpen  

1) Bahasa yang Komunikatif 

Bahasa digunakan untuk mempermudah komunikasi dan 

sifat bahasa itu harus komunikatif yang artinya dapat 

menyampaikan gagasan dan maksud dari seorang komunikator 

kepada komunikan. Bahasa yang komunikatif tersusun dari kalimat 

yang efektif. Kelengkapan unsur kalimat menentukan 

kejelasannya. Setidaknya sebuah kalimat memiliki unsur fungsi 

dan predikat. kalimat yang lengkap juga harus ditulis sesuai dengan 

ejaan yang berlaku, disamping pilihan kata-katanya juga harus 

tepat. Kalimat yang jelas dan baik akan mudah difahami oleh orang 

secara tepat. Kalimat yang demikian itu disebut kalimat efektif, 

yang secara tepat dapat mewakili pikiran dan keinginan 

penulisnya. 

Beberapa pendapat tentang kalimat efektif dari beberapa 

ahli akan di jelaskan sebagai berikut. 

Atmazaki  (2007: 71)  berpendapat  bahwa: 

“...kalimat efektif tidak memerlukan banyak kosa kata,  

tetapi  dengan  sedikit  kata,  yang  tersusun  dengan  apik,  

sesuai dengan pola kalimat yang benar menurut tatabahasa, 

dapat “menembus” pikiran pembaca dengan tepat. Jika 

kalimat  itu  hanya  terdiri  atas  dua  kata,  tapi  pendengar  

atau pembaca memahami dengan cepat apa yang  

dimaksudkan pembicara atau penulis, kalimat tersebut  

sudah tergolong kalimat efektif”.   

 

Senada  dengan itu, Rahardi (2010: 93) juga mengatakan 

bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan  
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menimbulkan  kembali  gagasan  atau  pikiran  pada  diri  

pendengar  atau  pembaca,  seperti apa yang ada dalam pikiran dan 

benak pembicara atau penulisnya.   

3. Ciri-Ciri Kalimat Efektif 

Pada hakikatnya kalimat efektif memiliki tiga ciri utama, yaitu: 

gramatikal, diktis, dan harus memenuhi penalaran serta keserasian. 

a. Ciri Gramatikal 

Pada dasarnya ciri ini dapat dilihat dari bidang morfologi dan 

bidang sintaksis. Ciri gramatikal morfologis adalah ciri-ciri yang 

sesuai dengan kaidah morfologis. Misalnya ciri-ciri yang berkaitan 

dengan penggunaan bentuk kata. 

Kalimat tidak Gramatikal Kalimat Gramatikal 

Abel sedang nyanyi dengan 

adiknya. 

Abel sedang bernyanyi dengan 

adiknya. 

Kalimat tidak gramatikalnya terletak pada kata nyanyi. Kata 

nyanyi termasuk kata yang tidak baku, kata yang baku adalah 

bernyanyi. Hilangnya afiks ber-menyebabkan kata tersebut kurang 

gramatikal. 

Ciri gramatikal sintaksis adalah ciri gramatikal yang berkenaan 

dengan kaidah sintaksis. Kaidah sintaksis berkaitan dengan struktur 

kata dalam kalimat, tanda baca, dan ejaan. Perbedaan kegramatikalan 

secara morfologis dan sintaksis adalah dalam ketidakgramatikalan 

secara sintaksis tidak terdapat kata yang salah atau tidak tepat secara 

mofologis. Semua kata secara morfologis sudah tepat. Tetapi terdapat 
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urutan atau kaidah sintaksiis yang dilanggar atau tidak dipenuhi. 

Kalimat tidak Gramatikal Kalimat Gramatikal 

Kunci loker itu belum ditemukan 

oleh kita 

Kunci loker itu belum kita 

temukan 

 

Kaliamt ditas merupakan kalimat aktif bentuk diri. Kalimat ini 

menggunakan bentuk diri seperti saya, kita, anda, engkau, kamu 

ditambah pokok kata kerja. Karena itu predikat tidak menggunakan 

verba berimbuhan di- tetapi menggunakan verba bentuk diri kita 

temukan. Hungan antara kita dan temukan sangat erat. Demikian 

eratnya hubungan kedua kata ini sehingga tidak bisa disisipi oleh kata 

lain. 

b. Ciri Diktis 

Ciri diktis adalah ciri kalimat efektif yang berkaitan dengan 

pemilihan kata. Kata-kata ini memiliki kriteria tepat bentuknya, 

ketepatan bentuk berhubungan dengan kebakuan pemakaian. Seksama 

(sesuai), kesesuaian berhubungan dengan logika dan letaknya dalam 

struktur kalimat, dan lazim, kelaziman berhubungan dengan kebiasaan 

pemakain kata dalam bahasa Indonesia. 

1) Rambu lalu lintas (dibuat, dibikin, diciptakan, dikreasikan) untuk 

dipasang ditempat-tempat yang rawan. 

2)   Seni tari ini (dibuat, dibikin, diciptakan, dikreasikan) oleh para 

seniman tari. 

Dalam kurung diatas terdapat kata-kata yang mempunyai 
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makna umum yang sama, tapai secara strulktural kata-kata tersebut 

tidak semunya tepat. Kalimat a lebih tepat menggunakan kata dibuat. 

Kata dibikin merupakan kata yang tidak baku sedangkan kata 

diciptakan dan dikreasikan kurang tepat dengan konteksnya. Kata 

dikreasikan lebih tepat digunakan untuk kalimat b. 

Menurut Soedjito (1988: 3) kalimat efektif adalah kalimat yang 

memenuhi pedoman pemilihan kata yang tepat. Pedoman pemilihan 

kata yang tepat meliputi: (1) Pemakain kata tutur, (2) Pemakain kata-

kata bersinonim, (3) Pemakain kata yang bernilai rasa, ( 4) Pemakain 

kata-kata atau istilah asing, (5) Pemakain kata-kata kongret atau 

abstrak, (6) Pemakain kata-kata umum dan khusus, (7) Pemakain kata-

kata ideomatik, dan (8) Pemakain kata-kata yang lugas. 

1)  Pemakaian Kata-Kata Tutur 

Kata tutur adalah kata yang biasanya bukan kata baku dan 

sering dipakai dalam kalimat yang sering diucapakan dalam 

komunikasi sehari-hari. Maka dalam suatu penulisan karya ilmiah 

maupun dalam bahasa perkuliahan kalimat tersebut hendaknya 

dihindari. Contohnya adalah: tentunya, dianya, bapaknya, bilang, 

makanya, dan lain-lain. 

2) Pemakaian Kata-Kata Bersinonim 

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau 

sama dengan bentuk bahsa lain (Moeliono, 2001: 1072). 

Walauapun maknanya sama tetapi tidak semua kata-kata yang 

bersinonim bisa saling menggantikan. Namun ada pula kata kata 

bersinonim yang dapat saling menggantikan.  
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a) Mahkamah (raya, besar, agung) sedang melakukan sidang 

pleno. Dalam kaliamat diatas kata raya, besar, agung 

bersinonim namun tidak bisa saling menggantikan sehingga 

yang paling tepat adalah kata agung. 

b)   Dalam presentasinya terjadi banyak kesalahan, sehingga saya  

memberikan banyak (masukan, saran) kepada kelompok itu. 

Dalam kalimat di atas kata masukan dan saran bersinonim dan 

dapat saling menggantikan. 

3)  Pemakaian Kata yang Bernilai Rasa 

Nilai rasa adalah kandungan makna yang terdapat pada 

suatu kata yang secara sosial berhubungan dengan moral atau 

etika; kata-kata yang berhubungan dengan halus atau kasar. Kata-

kata ini sangat berhubungan dengan sopan santun atau norma 

berkomunikasi didalam masyarakat. Kata-kata ini harus 

menyesuaiakan dengan subyek yang dituju. 

 Contoh:  Kepala sekolah memohon kedatang wali murid dalam 

acara rapat persiapan UNAS. Kata memohon di atas 

kurang tepat karean yang meminta adalah kepala 

sekolah yang kedudukannya lebih tinggi dari wali 

murid sehingga kata yang tepat untuk pengganti kata 

memohon adalah meminta. 
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4)  Pemakaian Kata-Kata atau Istilah Asing 

Kata-kata asing adalah kata-kata yang diambil dari bahasa 

asing. Kata-kata tersebut biasanya masuk karena dibawa oleh 

pengaruh IPTEK. Dalam perkembangannya ada kata-kata asing 

yang sudah memiliki padanan katanya dalam bahasa Indonesia 

namun ada pula yang masih belum memilki padanan kata. Untuk 

kata-kata serapan yang sudah memilki padanan kata dalam bahasa 

Indonesia sebaiknya digunakan padanan katanya. 

Soedjito (1988: 4) mengungkapkan beberapa kata asing 

yang belum ada padanann katanya dalam bahasa Indonesia yang 

boleh digunakna dengan sarat sebagai berikut.  

a)   Lebih cocok karena konotasinya 

Konotasi Halus Konotasinya Kurang Halus 

Professional Bayaran 

 

b) Lebih singkat daripada terjemahannya 

Pendek Terjemahan Lebih Panjang 

Imunisasi Pengebalab terhadap penyakit 

 

c.)  Lebih bersifat internasional daripada padanannya 

Istilah Internasional Istilah dalam Bahsa Indonesia 

Sintaksis Tata kalimat 

 

5)  Pemakaian Kata-Kata Kongkret dan Abstrak 

Kata kongkret adalah kata yang menunjuk kepada objek 

yang dapat diindera, seperti diraba, dibau, dilihat, dirasakan atau 

didengar. Contoh kata kongkret adalah meja, kursi, bunga dll. Kata 
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abstrak adalah kata yang menunjuk kepada konsep, gagasan, 

pemikiran, perasaan, atau sifat. Contoh kata abstrak: senang, 

ideologi, rasional, dll. 

6) Pemakaian Kata Umum dan Kata Khusus 

Kata umum adalah kata-kata yang luas ruanglingkupnya, 

sementara kata-kata khusus merupakan kata-kata yang ruang 

lingkupnya sempit. Kata-kata umum lebih kabur bayangannya 

dalam angan-angan. Kata-kata khusus lebih jelas dan terbatas 

gambarannya dalam benak pembaca. 

Seorang pemulis atau penutur sebaiknya menggunakna kata 

kata khusus jika hal yang akan diungkapkan memang spesifik atau 

terbatas dan menggunakan kata umum jika sesuatu yang dimaksud 

bersifat umum. 

Kata Umum Kata Khusus 

Buha-buahan Apel, Semangka, Jeruk, Papaya, 

Strowberi 

 

7) Pamakain Kata yang Bersifat Idiomatik 

Idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan 

gabungan makna anggota-anggotanya. Misalnya: hansip menjadi 

kambing hitam dalam peristiwa kebakaran tersebut, padahal 

mereka tidak tahu apa-apa. Makna kambing hitam secara 

keseluruhan tidak sama dengan makna kambing dan hitam 

(Kridalaksana, 1993: 82). 
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8) Pemakaian Kata-Kata Lugas 

Kata lugas adalah kata yang bersahaja, apa adanya, 

sederhana, yang bukan merupakan ungkapan yang panjang. Supaya 

tidak menyulitkan pembaca atau pendengar, seorang penulis 

sebaiknya memilih kata atau ungkapan yang sederhana, lebih 

pendek, lebih mudah dipahami, dan lebih mengena. Contoh kata-

kata yang lugas di antaranya sebagai berikut. 

Kata/Ungkapan/Frase yang 

Panjang 

Kata/Ungkapan 

Lugas 

Sepanjang sepengetahuan saya Setahu saya 

 

c. Penalaran 

Kalimat efektif adalah kalimat yang menuhi penalaran. Kalimat 

yang memenuhi penalaran artinya kalimat yang secara nalar dapat 

diterima oleh akal sehat. Kalimat seperti ini mudah dipahami dan tidak 

menimbulkan salah pengertian. Kalimat seperti ini disebut juga 

kalimat logis. Tercapainya kalimat logis didukung oleh beberapa 

komponen  yaitu: 

 

1) Hubungan Makna antara Subjek dengan Predikat 

Hubungan antara subjek dengan predikat adalah makna 

yang ditimbulkan berkaitan dengan adanya subjek dan predikat. 

Hubungan ini sering disebut dengan hubungan peran. Contohnya: 

Waktu dan tempat kami persilahkan. Pada kalimat ini  hubungan 

makna antara subjek dengan predikat tidak logis. Hal ini  
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disebabkan karena subjek adalah nomina bukan manusia, 

sedangkan predikatnya adalah ativitas yang mestinya dilakukan 

oleh manusia. Kalimat yang benar adalah bapak Rektor kami 

persilahkan. 

 

2) Kelogisan Hubungan Makna antara Subjek dengan Predikat dan 

Pelaku 

Hubungan makna antara subjek dengan predikat dan pelaku 

dapat tercapai apabila makna yang tercakup dalam subjek memiliki 

memiliki hubungan yang sesuai dengan makna yang terdapat pada 

predikat dan pelaku. 

a) Mahasiswa itu ditugaskan oleh dosen menyusun karya ilmiah. 

b) Mahasiswa ditugasi oleh dosen menyusun karya ilmiah. 

Kalimat yang pertama tidak logis karena imbuhan –kan 

pada kata ditugaskan yang berarti “di jadikan tugas” tidak tepat. 

Jadi tidak logis apabila mahasiswa dijadikan tugas, oleh karena itu 

yang logis adalah mahasiswa diberi tugas. Karena itu imbuhan - i 

yang seharusnya dipilih sebagiman kalimat  yang kedua. 

 

3)  Kelogisan Hubungan antara Predikat dengan Pelengkap atau Objek 

Cermati kalimat berikut: Dirgahayu hari ulang tahun Kota 

Surakarta. Kata dirgahayu berarti berumur panjang (biasanya 

ditujukan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati 

hari jadinya), misalnya panjang umur Republik Indonesia. Dari 

Pengaruh Penggunaan Metode..., Eni Rundiati, Program Pascasarjana UMP, 2015



53 

 

pengertian di atas jika kata dirgahayu diganti dengan panjang umur 

maka kalimat pertama akan menjadi: Panjang umur ulang tahun 

Kota Surakarta. Sehingga yang panjang umur adalah ulang 

tahunnya bukan kotanya. 

 

d. Keserasian 

Keserasian yang dimaksud adalah keselarasan atau kesesuaian 

situasi dengan ragam bahsa yang digunakan. Ragam bahasa adalah 

varisai bahasa menurut pemakain  yang berbeda-beda, menurut topik 

yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan 

orang yang dibicarakan, dan menurut medium pembicaraan 

(Kridalaksana, 1993: 184). 

 

e. Ketegasan 

Kalimat efektif perlu memberikan tekanan atau suatu perlakuan 

penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk membentuk penekanan kalimat, di antaranya yaitu: 

 

1)   Meletakkan Kata yang Ditonjolkan di Depan Kalimat 

Harapan Kepala Desa, Masyarakat Desa Pendowo Kumpul 

sadar akan kebersihan. Kata yang menonjol adalah kata Harapan 

Kepala Desa bukan masayarakat Desa Pendowo Kumpul. 
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2) Membuat Urutan Kata yang Bertahap 

Korban tsunami Aceh tidak hanya sepuluh, seratus, seribu, 

namun berpuluh ribu yang tewas. 

 

3) Melakukan Pengulangan Kata (Repetisi) 

Saya menyukai bakso Cak Kribo karena rasa, porsi, tempat, 

dan harganya pas untuk mahasiswa. 

 

4) Melakukan Pertentangan terhadap Ide yang Ditonjolkan 

Nia tidak diperbolehkan untuk keluar lewat dari jam 

sepuluh malam, namun diperbolehkan jika untuk mengerjakan 

tugas. 

 

5) Menggunakan Partikel Penekanan atau Penegasan 

Meskipun Firaun mengaku bahwa dia adalah tuhan, 

Allahlah satu satunya Tuhan semesta alam ini. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif 

adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan 

gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa 

yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif ini 

sangat mengutamakan keefektifan informasi sehingga kejelasan 

kalimat tersebut dapat terjamin. 
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4. Metode Pembelajaran Inkuiri  

a. Pengertian Pembelajaran 

Pengertian pembelajaran dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.  

Selanjutnya Hamalik Oemar (1999: 57) menjelaskan bahwa: 

“Pembelajaran merupakan kombinasi yang tersusun atas unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Unsur manusia terdiri atas siswa, guru dan tenaga kependidikan 

lainnya. Unsur material meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, 

fotografi, slide, film audio, audio tape, fasilitas dan 

perlengkapan terdiri atas ruangan kelas, perlengkapan, audio 

visual, komputer. Produser meliputi jadwal, metode 

penyampaian informasi, praktek, belajar, evaluasi/ujian dan 

sebagianya. Dalam kegiatan pembelajaran ada dua kegiatan 

yang terjadi, yaitu guru mengajar dan siswa belajar. Jadi ada 

dua peristiwa atau proses menjadi satu, yaitu proses belajar 

mengajar untuk selanjutnya dipakai pembelajaran”. 

 

Pendapat yang berbeda disampaiakan Gagne dalam Ibrahim 

(2003: 1) bahwa: 

“...belajar ialah seperangkat proses kognitif yang mengubah 

sifat stimulasi dari lingkungan menjadi beberapa tahapan 

pengolahan informasi yang diperlukan untuk memperoleh 

kapabilitas yang baru. Kapabilitas inilah yang disebut hasil 

belajar. Berarti belajar itu menghasilkan berbagai macam 

tingkah laku yang berlain-lainan, seperti pengetahuan, sikap, 

keterampilan, kemampuan, informasi, dan nilai. Berbagai 

macam tingkah laku yang berlain-lainan inilah yang disebut 

kapabilitas sebagai hasil belajar”.  
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Metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan 

pengajar atau instruktur untuk menyajikan informasi atau pengalaman 

baru, menggali pengalaman peserta belajar, menampilkan unjuk kerja 

peserta belajar dan lain-lain (Uno, 2009: 65). Menurut Tardif, metode 

mengajar adalah cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan 

kegiatan kependidikan, khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran 

kepada siswa (Syah, 2003: 201). 

 

b. Pembelajaran Inkuiri 

Istilah Inkuiri berasal dari Bahasa Inggris, yaitu Inquiry yang 

berarti pertanyaan atau penyelidikan. Pembelajaran inkuiri adalah 

suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Model pembelajaran 

ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Suchman. 

Suchman meyakini bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh 

rasa ingin tahu akan segala sesuatu.  

Menurut Carin dan Sund: “Inquiry is the proces of 

investigating a problem”. Inkuiri adalah proses menyelidiki masalah 

(Mulyasa, 2007: 108). Inkuiri adalah suatu proses untuk memperoleh 

dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau 

eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah 

terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan 

kemampuan berpikir kritis dan logis (Jauhar, 2011: 65). 
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Pembelajaran inkuiri merupakan strategi yang menekankan 

kepada pengembangan intelektual anak. Perkembangan mental 

(intelektual) itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu 

maturation, physical experience, social experience, dan equilibration 

(Sanjaya, 2010: 198-199). 

Maturation atau kematangan adalah proses perubahan 

fisiologis dan anatomis, yaitu proses pertumbuhan fisik, yang meliputi 

pertumbuhan tubuh, pertumbuhan otak, dan pertumbuhan sistem saraf. 

Pertumbuhan otak merupakan salah satu aspek yang sangat ber-

pengaruh terhadap kemampuan berpikir (intelektual) anak. Otak bisa 

dikatakan sebagai pusat atau sentral perkembangan dan fungsi 

kemanusiaan.   

Physical experience adalah tindakan-tindakan fisik yang 

dilakukan individu terhadap benda-benda yang ada di lingkungan 

sekitarnya, Social experience adalah aktivitas dalam berhubungan 

dengan orang lain. Melalui pengalaman sosial, anak bukan hanya 

dituntut untuk mempertimbangkan atau mendengarkan pandangan 

orang lain, tetapi juga akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada aturan 

lain di samping aturannya sendiri. Ada dua aspek pengalaman sosial 

yang dapat membantu perkembangan intelektual. Pertama, pengalaman 

sosial akan dapat mengembangkan kemampuan berbahasa. 

Kemampuan berbahasa ini diperoleh melalui percakapan, diskusi, dan 

argumentasi dengan orang lain. 

Pengaruh Penggunaan Metode..., Eni Rundiati, Program Pascasarjana UMP, 2015



58 

 

Aktivitas-aktivitas semacam itu pada gilirannya dapat 

memunculkan pengalaman-pengalaman mental yang memungkinkan 

atau memaksa otak individu untuk bekerja. Kedua, melalui 

pengalaman sosial anak akan mengurangi egocentric-nya. Sedikit demi 

sedikit akan muncul kesadaran bahwa ada orang lain yang mungkin 

berbeda dengan dirinya. Pengalaman semacam itu sangat bermanfaat 

untuk mengembangkan konsep mental seperti misalnya kerendahan 

hati, toleransi, kejujuran etika, moral, dan lain sebagainya. 

Equilibration adalah proses penyesuaian antara pengetahuan 

yang sudah ada dengan pengetahuan baru yang ditemukannya. Ada-

kalanya anak dituntut untuk memperbarui pengetahuan yang sudah 

terbentuk setelah ia menemukan informasi baru yang tidak sesuai. 

Jadi, metode pembelajaran inkuiri adalah cara atau upaya 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memaksimalkan 

aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi 

pembelajaran.  

c. Karakteristik Pembelajaran Inkuiri 

Pembelajaran berbasis inkuiri memiliki karakteristik dalam 

penerapannya, menurut Sanjaya (2010: 196). Ada beberapa hal yang 

menjadi karakteristik utama dalam metode pembelajaran inkuiri, yaitu: 

1) Inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk 

mencari dan menemukan. Di dalam proses pembelajaran, siswa 

tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui 
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penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk 

menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. 

2) Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari 

dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, 

sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (Self 

Belief). Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses 

tanya jawab antara guru dan siswa. Karena itu kemampuan guru 

dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama 

dalam melakukan inkuiri. Dengan demikian, metode pembelajaran 

inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar akan 

tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. 

3) Tujuan dari penggunaan metode inkuiri dalam pembelajaran adalah 

mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan 

kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian 

dari proses mental. Dengan demikian, dalam metode inkuiri siswa 

tidak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi 

bagaimana mereka dapat menggunakan kemampuan yang 

dimilikinya secara optimal. 

 

d. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Inkuiri 

Menurut Sanjaya (2010: 199) pembelajaran inkuiri mengacu 

pada prinsip-prinsip berikut. 

1) Berorientasi pada Pengembangan Intelektual  

Tujuan utama dari pembelajaran inkuiri adalah 

pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, 
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pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga 

berorientasi pada proses belajar. Keberhasilan dari proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri bukan 

ditentukan oleh sejauh mana siswa menguasai materi, melainkan 

sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. 

Sesuatu yang ditemukan siswa diperoleh melalui proses berpikir. 

2) Prinsip Interaksi  

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, 

baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, 

bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran 

sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai 

sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur 

interaksi itu sendiri.  

3) Prinsip Bertanya  

Inkuiri adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yaitu 

pertanyaan- pertanyaan yang dapat dijawab dan mengantarkan 

pada pengujian dan eksplorasi bermakna. Selama pembelajaran 

inkuiri, guru dapat mengajukan suatu pertanyaan atau mendorong 

siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri, yang 

dapat bersifat open-ended, memberi peluang siswa untuk 

mengarahkan penyelidikan mereka sendiri dan menemukan 

jawaban-jawaban yang mungkin dari mereka sendiri, dan 

mengantar pada lebih banyak pertanyaan lain. 
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Oleh karena itu peran yang harus dilakukan guru dalam 

pembelajaran inkuiri adalah sebagai penanya. Sebab, kemampuan 

siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah 

merupakan sebagian dari proses berpikir. Dalam hal ini, 

kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inkuiri 

sangat diperlukan. Pembelajaran ini juga perlu dikembangkan 

sikap kritis siswa dengan selalu bertanya dan mempertanyakan 

berbagai fenomena yang sedang dipelajarinya.  

4)  Prinsip Belajar untuk Berpikir  

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi 

belajar adalah proses berpikir (learning how to think), yakni proses 

mengembangkan potensi seluruh otak. Pembelajaran berpikir 

adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal.  

5) Prinsip Keterbukaan  

Inkuiri menyediakan siswa beraneka ragam pengalaman 

konkrit dan pembelajaran aktif yang mendorong dan memberikan 

ruang dan peluang kepada siswa untuk mengambil inisiatif dalam 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, pengambilan 

keputusan, dan penelitian sehingga memungkinkan mereka 

menjadi pembelajar sepanjang hayat. Inkuiri melibat komunikasi 

yang berarti tersedia suatu ruang, peluang, dan tenaga bagi siswa 

untuk mengajukan pertanyaan dan pandangan yang logis, obyektif, 

dan bermakna, dan untuk melaporkan hipotesis mereka. Tugas 

Pengaruh Penggunaan Metode..., Eni Rundiati, Program Pascasarjana UMP, 2015



62 

 

guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan 

kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka 

membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya.   

Dengan demikian, peran utama guru dalam pembelajaran 

inkuiri adalah: Pertama, Motivator. Memberi rangsangan supaya 

siswa aktif dan gairah berpikir. Kedua, Fasilitator. Menunjukkan 

jalan keluar jika ada hambatan dalam proses berpikir siswa. Ketiga, 

Penanya. Menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka perbuat 

dan memberi keyakinan pada diri sendiri. Keempat, Administrator. 

Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan didalam kelas. 

Kelima, Pengarah. Memimpin arus kegiatan berpikir siswa pada 

tujuan yang diharapkan. Keenam, Manajer. Mengelola sumber 

belajar, waktu, dan organisasi kelas. Ketujuh, Rewarder. Memberi 

penghargaan pada prestasi yang dicapai dalam rangka peningkatan 

semangat inkuiri pada siswa. 

 

e. Langkah-Langkah  Pembelajaran Inkuiri 

Menurut Sanjaya (2010: 201) langkah-langkah proses 

pembelajaran dengan metode inkuiri adalah sebagai berikut. 

1) Orientasi  

Pada langkah ini untuk menciptakan dan membina  suasana 

atau iklim pembelajaran yang responsif maka guru 

mengkondisikan agar siswa siap mengikuti proses pembelajaran, 

guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan 
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masalah. Beberapa hal yang dapat dilakukan pada tahap orientasi 

adalah: 

a. Menjelaskan topik pembelajaran yang akan disampaikan, 

tujuan yang akan dicapai, dan hasil belajar yang diharapkan 

dapat dicapai oleh siswa. 

b. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada tahap ini 

dijelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode inkuiri serta tujuan setiap langkah, mulai 

dari merumuskan masalah sampai dengan merumuskan 

kesimpulan. 

c. Menjelaskan pentingnya topik pembelajaran dan manfaat 

mempelajarai topik tersebut, serta kegiatan belajar. Hal ini 

dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar kepada 

siswa. 

2) Merumuskan Masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah yang membawa 

siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan 

yang dirumuskan adalah persoalan yang menantang siswa untuk 

berpikir memecahkan teka-teki itu. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam merumuskan masalah, diantaranya:  

a. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Siswa akan 

memiliki motivasi belajar yang tinggi manakala siswa 

dilibatkan dalam merumuskan masalah yang akan dikaji. 
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b. Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-

teki yang jawabannya pasti. Guru perlu mendorong agar siswa 

dapat merumuskan masalah yang jawabannya sudah ada, 

tinggal siswa mencari dan mendapatkan jawabannya secara 

pasti. 

c. Konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang 

sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Artinya, sebelum 

masalah itu dikaji lebih jauh melalui proses inkuiri, guru perlu 

yakin terlebih dahulu bahwa siswa sudah memiliki pemahaman 

tentang konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah.  

3) Merumuskan Hipotesis 

Hipotesi adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan 

yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu 

dikaji kebenarannya. Maka jawaban sementara itu harus memiliki 

landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang 

dimunculkan bersifat rasional dan logis. 

4) Mengumpulkan Data 

  Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi 

yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Tugas 

dan peran guru di sini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi 

yang dibutuhkan. 
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5) Menguji Hipotesis 

Pada dasarnya yang terpenting dalam menguji hipotesis 

adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang 

diberikan. Menguji hipotesis adalah mengembangkan kemampuan 

berpikir rasional, artinya kebenaran jawaban yang diberikan bukan 

hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh 

data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

6) Merumuskan Kesimpulan  

  Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan 

temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

Untuk mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu 

menunujukkan pada siswa data mana yang relevan. 

Menurut Wardoyo (2013: 37) tahapan-tahapan proses 

pembelajaran menggunakan metode inkuiri adalah sebagai berikut. 

a) Eksplorasi 

Siswa memulai kegiatan dengan menggali berbagai 

macam informasi yang berkaitan dengan konsep dan isu yang 

akan dipelajari. Dalam hal ini informasi tersebut digunakan 

sebagai acuan bagi siswa untuk mengidentifikasi berbagai 

permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan. 

b) Identifikasi Masalah 

Setelah mendapatkan pengetahuan awal di tahapan 

eksplorasi, siswa melakukan kegiatan mengidentifikasi masalah 
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berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Setelah 

mendalami konsep, siswa akan bisa mendapatkan berbagai 

permasalahan yang timbul berdasarkan keadaan ideal yang 

diharapkan oleh siswa dengan kenyataan yang ada. Dari 

kesenjangan itu siswa akan merumuskan permasalahan untuk 

diteliti. 

c) Pengajuan Hipotesis 

Tahapan ini adalah tahapan di mana siswa mengajukan 

sebuah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang 

berlaku sebagai sebuah alternative jawaban mengenai 

permasalan yang sudah dirumuskan di awal kegiatan. 

d) Pengumpulan dan Analisis Data 

Tahapan ini adalah tahapan pengujian hipotesis. Siswa 

memulai kegiatan untuk menguji hipotesis mereka dengan 

mengumpulkan berbagai macam informasi dan data dari 

berbagai sumber. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya 

data dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 

e) Refleksi 

Tahapan ini di mana siswa melakukan kegiatan 

merefleksi kembali terhadap proses pembelajaran mereka. 

Kegiatan refleksi dilakukan dengan pendampingan dari 

fasilitator (guru). Hal yang dibahas meliputi perkembangan 

proses pembelajaran mereka, hal apa saja yang didapatkan dan 

juga pengalaman belajar apa saja yang didapatkan siswa. 
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Dari kedua pendapat tentang langkah-langkah 

pembelajaran inkuiri, peneliti akan menggunakan langkah 

pembelajaran inkuiri menurut Sanjaya karena dirasa lebih 

lengkap. 

 

f. Syarat Pembelajaran Inkuiri 

Supaya penggunaan pembelajaran inkuiri dapat berjalan 

dengan baik, maka asumsi-asumsi yang mendasari diterapkannya 

inkuiri perlu dipenuhi yaitu: 1) Keterampilan berpikir kritis dan 

berpikir deduktif sangat diperlukan pada waktu mengumpulkan 

evidensi yang dihubungkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan 

oleh kelompok, 2) Keuntungan para siswa dari pengalaman-

pengalaman kelompok di mana mereka berkomunikasi, berbagi 

tanggung jawab, dan bersama-sama mencari pengetahuan, 3) 

Kegiatan-kegiatan belajar yang disajikan dalam semangat berbagi 

inkuiri dan diskoveri menambah motivasi dan memajukan partisipasi 

aktif (Hamalik, 2013 : 220). 

Menurut Roestiyah (2012: 79) agar metode ini dapat 

dilaksanakan dengan baik memerlukan kondisi-kondisi sebagai 

berikut: 1) Kondisi yang fleksibel, bebas untuk berinteraksi, 2) Kondisi 

lingkungan yang responsif, 3) Kondisi yang memudahkan untuk 

memusatkan perhatian, dan 4) Kondisi yang bebas dari tekanan. 

Menurut Keffer (dalam Jauhar, 2011: 82) kriteria yang harus 

dipertimbangkan dalam merancang inkuiri: 1) Siswa harus dihadapkan 
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dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

dan sumbernya bisa dari siswa sendiri maupun dari guru. 2) Siswa 

harus diberi keyakinan bahwa mereka dapat menyelesaikan  

masalahnya. 3) Siswa harus memiliki informasi awal tentang masalah 

yang  dihadapinya, 4) Siswa harus diberikan kesempatan melakukan 

sendiri dan mengevaluasi hasil kegiatannya, 5) Siswa diberi waktu 

cukup untuk bekerja berdasarkan pendekatan baru secara individual 

maupun kelompok dan perlu diberikan contoh yang tepat dan agar 

dapat membedakan contoh salah yang berkaitan dengan masalah. 

5. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penggunaan 

metode inkuiri dalam pembelajaran  menulis cerpen diantaranya yaitu:  

a. Lia Nikmatul Maula (2012) Pembelajaran Menulis Cerpen Dengan 

Menggunakan Pendekatan CTL (Contextual Teaching And Learning) 

Di Kelas X-2 SMA Yadika Cicalengka Bandung Tahun Pelajaran 

2011-2012 

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektif tidaknya dan hasil 

belajar pembelajaran menulis cerita pendek dengan menggunakan 

pendekatan CTL di kelas X-2 SMA Yadika Cicalengka Bandung. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang 

menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian 

kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang 
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sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk 

memberikan pemecahan masalahnya (Widi, 2010: 84).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1) Pelaksanaan pembelajaran menulis cerita pendek dengan 

menggunakan pendekatan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) di kelas X-2 SMA Yadika Cicalengka dapat berjalan 

dengan efektif dan terencana dengan baik serta dapat 

meningkatkan kinerja guru dan meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. Siswa lebih aktif dan kreatif serta siswa 

termotivasi dapat meningkatkan minat dan bakatnya jika 

dibandingkan pembelajaran sebelum diterapkan pendekatan CTL.  

2) Dalam pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan 

pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning ) di kelas X-2 

SMA Yadika Cicalengka dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

yaitu pada saat awal tes (pretest) nilai rata-ratanya 61,11, dengan 

nilai tertinggi 87,5 dan nilai terendah 50 meningkat pada saat akhir 

tes (postes) menjadi 76,66, dengan nillai  tertinggi 95,8 dan nilai 

terendah 66. 

Hal-hal yang perlu dikritisi dari penelitian tersebut adalah: 

a) Antara judul penelitian dan penggunaan metode yang 

digunakan relevan, tetapi dilihat dari tujuan dan hasil penelitian 

kurang relevan karena kalau menggunakan metode deskripsi 

maka tujuannya adalah mendeskripsikan pembelajaran menulis 
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cerpen dengan pendekatan CTL bukan untuk mengetahui 

efektif tidaknya dan hasil belajar pembelajaran menulis cerita 

pendek dengan menggunakan pendekatan CTL. Peneliti tidak 

perlu melakukan perlakuan untuk munculnya data yang 

dibutuhkan, tetapi peneliti bertugas untuk mengumpulkan data, 

mendeskripsikan, menganalisis, sampai akhirnya dapat 

membuat kesimpulan. Data-data yang dibutuhkan oleh peneliti 

itu sudah ada pada subjek penelitian. 

b) Apabila tujuan penelitian ingin mengetahui efektif tidaknya 

pembelajaran menulis cerpen dengan pendekatan CTL dan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap 

efketifitas pembelajaran, meningkatkan kinerja guru dan 

aktivitas siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa, maka 

metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. 

Karena peneliti ingin menyelidiki hubungan pengaruh antara 

variable yang diteliti. 

3) Ni Putu Eka Narwianti (2011), Meningkatkan Kemampuan 

Menyunting Paragraf Argumentatif dari Segi  Bahasa dengan 

Menggunakan Metode Inkuiri pada Siswa Kelas X.4 SMA 

Saraswati Seririt. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peningkatan 

hasil belajar menyunting paragraf argumentatif siswa kelas X.4 

SMA Saraswati Seririt, (2) langkah-langkah yang ditempuh dalam 
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pembelajaran menyunting paragraf argumentatif dengan penerapan 

metode pembelajaran inkuiri, dan (3) respons siswa terhadap 

penerapan metode pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran 

menyunting paragraf argumentatif.  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah 1) kemampuan menyunting siswa 

menjadi meningkat setelah penerapan metode pembelajaran 

inkuiri, 2) ada beberapa langkah penerapan motode pembelajaran 

inkuiri untuk meningkatkan kemampuan siswa  dalam menyunting 

paragraf argumentatif, dan 3) siswa memberikan respon positif 

terhadap penerapan metode pembelajaran inkuiri. 

Hal yang perlu dikritisi dari penelitian tersebut adalah pada 

tujuan penelitian adalah mengetahui langkah-langkah yang 

ditempuh dalam pembelajaran menyunting paragraf argumentatif 

dengan penerapan metode pembelajaran inkuiri. Menurut penulis 

langkah-langkah pembelajaran dengan metode inkuiri adalah 

tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan oleh guru dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran.  Langkah-langkah yang 

digunakan dengan menerapkan metode inkuiri. Jadi metode adalah 

cara yang ditempuh oleh guru dalam rangka mencapai tujuan, 

bukan apa yang akan dicapai dalam pembelajaran. 
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b. Agus Eddy Hartawan, Ida Bagus Putrayasa, I Wayan Artika Model 

Inkuiri dalam Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi di SMA Negeri 1 

Sukasada. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan 

pembelajaran menulis teks ekposisi dengan penerapan model inkuiri di 

SMA Negeri 1 Sukasada. (2) untuk mengkaji pelaksanaan 

pembelajaran menulis teks ekposisi dengan penerapan model inkuiri di 

SMA Negeri 1 Sukasada. (3) untuk mengkaji evaluasi pembelajaran 

menulis teks ekposisi dangan penerapan model inkuiri di SMA Negeri 

1 Sukasada. 

Penelitian ini menggunakan rancangan deskirptif kualitif untuk 

memperoleh gambaran dan objek yang dikaji secara jelas dan cermat 

terhadap pemahaman deskriptif. Hasil peneletian yang diperoleh 

menunjukkan (1) rancangan pelaksanaan pembelajaran mencangkup 

beberapa komponen, yaitu komponen-kompnen RPP kurikulum 2013 

tersebut meliputi: identitas mata pelajaran/tema, perumusan indikator, 

perumusan tujuan pembelajaran, memilih materi ajar, pemilihan 

sumber belajar, pemilihan media belajar, model pembelajaran, 

skenario pembelajaran/langkah-langkah, dan penlaian. 

Namun, komponen dalam RPP teks eksposisi belum 

sepenuhnya diisi atau dicantumkan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa 

komponen yang tercantum pada RPP yang digunakan oleh guru masih 

perlu diperbaiki dan dikembangkan lagi Komponen yang dimaksud, 
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yaitu kegiatan pembelajaran. (2) Pelaksanaan pembelajaran menulis 

teks eksposisi yang dilakukan di dalam kelas ternyata tidak 

sepenuhnya mengacu pada langkah-langkah pembelajaran yang telah 

disusun oleh guru dalam RPP karena tergantung pada situasi dan 

kondisi kelas. (3) Guru sudah melaksanakan penilaian segi kompetensi 

sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. 

Penilaian pembelajaran teks eksposisi sangat sulit karena terlalu 

banyak aspek yang dinilai seperti penilaian kompetensi sikap, 

penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi 

keterampilan.  

Hal yang perlu dikritisi pada penelitian ini adalah: 

1) Antara judul, rumusan masalah dan tujuan menurut penulis kurang 

relevan, karena judul peneliannya adalah adalah Model Inkuiri 

dalam Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi di SMA Negeri 1 

Sukasada, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah 

pembelajaran menulis teks eksposisi dengan medel inkuiri, 

sehingga dalam pembelajarannya  adalah tahapan-tahapan inkuiri 

dalam mengajarkan teks eksposisi, dari tahapan orientasi, 

merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, 

menguji hipotesis, dan merumuskan masalah.  Sehingga tujuan 

penelitiannya adalah mendeskripsikan tentang langkah-langkah 

pembelajaran teks eksposisi dengan model inkuri. 

 

Pengaruh Penggunaan Metode..., Eni Rundiati, Program Pascasarjana UMP, 2015



74 

 

b) Konsep model inkuiri dalam penelitian ini sebatas menemukan 

saja, bukan merupakan suatu tahapan-tahapan yang membentuk 

satu kesatuan model inkuiri. Hal ini tampak pada kegiatan 

menganalisis RPP dalam pelaksanaan pembelajaran dijelaskan 

metode inkuiri digunakan ketika siswa berkelompok 

mendiskusikan permasalahan bukan sintak-sintak yang harus 

dilakukan guru dengan model inkuiri, dan menganalisis penilaian. 

c) Marniati, I. N. Suandi, I.B. Putrayasa Pengaruh Pembeljaran 

Inkuiri Terhadap Minat Baca dan Hasil Belajar Membaca pada 

Siswa Kelas VIII MTs. Muallimat Nw Pancor Kabupatan Lombok 

Timur. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap minat baca dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas VIII 

MTs.Mu‟allimat NW Pancor, (2) Untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar membaca dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas VIII 

MTs.Mu‟allimat NW Pancor, (3) Untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran inkuiri terhadap minat baca dan hasil belajara 

membaca secara simultan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

pada siswa kelas VIII MTs.Mu‟allimat NW Pancor. 

  Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap minat baca antara siswa yang mengikuti 
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pembelajaran metode inkuiri dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. Kedua, terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar membaca antara siswa yang 

belajar dengan metode inkuiri dengan siswa yang belajar 

menggunakan metode konvensional. Ketiga, terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap minat baca dan hasil belajar membaca 

Bahasa Indonesia secara simultan antara siswa yang mengikuti 

model pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran 

konvensional. 

d) I Made Wijana, Gede Artawan, Gede Gunatama Penerapan Model 

Pembelajaran Inkuiri oleh Guru dalam Pembelajaran Cerpen pada 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 Singaraja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan 

model pembelajaran inkuiri oleh guru dalam pembelajaran cerpen 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 Singaraja. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi, dokumentasi, angket/kuesioner, dan wawancara. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) penerapan model 

pembelajaran inkuiri oleh guru dalam pembelajaran cerpen pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 5 Singaraja tergolong katagori positif. 

Semua itu dilihat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya bahwa penelitian mengenai respons siswa dikatakan 
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berhasil jika 75% siswa memberikan respons positif. Jadi, 

penelitian ini telah dapat dikatakan berhasil karena 79% siswa 

memberikan respons positif, (2) kendala-kendala yang dihadapi 

oleh guru adalah guru sulit untuk mengondisikan kelas agar lebih 

kondusif, karena perhatian siswa banyak yang belum terfokus. 

Guru mengatakan bahwa siswa di kelas VII A dan VII D sangat 

beragam dari segi minat dan kemampuannya, (3) respons siswa 

terhadap penerapan model pembelajaran inkuiri oleh guru dalam 

pembelajaran cerpen pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 Singaraja 

tergolong positif. 

Berdasarkan contoh-contoh penelitian tersebut di atas, hasil 

penelitian menggunakan metode inkuiri dapat meningkatkan hasil 

belajar, minat dan aktivitas belajar peserta didik. Namun disisi lain 

peneliti belum menemukan hasil penelitian yang menerapkan metode 

inkuiri  terhadap kemampuan menulis cerpen dan sikap kesantunan  

berbahasa. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan untuk 

menindaklanjuti dan melengkapi beberapa penelitian yang sudah ada. 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti ada atau tidaknya pengaruh 

penggunaan metode inkuiri  dalam menumbuhkan sikap kesantunan  

berbahasa dan kemampuan menulis cerpen.  

6. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik menjelaskan secara 
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teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu 

dijelaskan hubungan antar variabel independen (variabel bebas) dan 

dependen (variable terikat) Sugiyono (2015: 91).  

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan 

metode inkuiri (variabel bebas) terhadap sikap kesantunan berbahasa 

(variable terikat 1) dan kemampuan menulis teks cerita pendek (variabel 

terikat 2). Hubungan antara penggunaan metode inkuiri terhadap sikap 

kesantunan berbahasa dapat dijelaskan bahwa (1) ketika proses 

pembelajaran dengan metode inkuiri  berlangsung, siswa secara 

berkelompok mengumpulkan data, informasi yang dihubungkan dengan 

hipotesis yang telah dirumuskan oleh kelompok. Mereka saling 

berkomunikasi, berbagi tanggung jawab, dan bersama-sama mencari 

pengetahuan. Tampak ada interaksi antara siswa dengan siswa maupun 

siswa dengan guru. 

Bagaiman siswa menggunakan bahasa untuk mengungkapkan 

gagasan, ide, pemikiran maupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 

ketika berdiskusi. Apakah bahasa digunakan oleh pemakai bahasa dalam 

hal ini siswa dengan siswa atau siswa dengan guru itu sama ataukah 

berbeda? Kapan siswa harus diam dan kapan siswa harus berbicara dan 

sebagainya. (2) sikap sesorang bukanlah hal yang statis melainkan bersifat 

dinamis, artinya sikap seseorang itu dapat diubah. Dalam penelitian ini 

yang menjadi pembahasan adalah  sikap kesantuan berbahasa siswa. Sikap 

kesantuan berbahasa siswa tampak pada saat siswa berdiskusi. Bila 
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dijumpai pemakai bahasa ada yang tidak santun berbahasa maka disinilah 

peran guru untuk dapat memfasilitasi agar siswa dapat berbahasa secara 

santun. 

Hubungan antara penggunaan metode inkuiri terhadap kemampuan 

menulis cerpen dapat dijelaskan bahwa metode inkuiri adalah rangkaian 

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan 

analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan. Di dalam hal ini yang menjadi permasalahan 

pada penelitian menulis cerpen adalah siswa kesulitan dalam 

mengungkapkan ide atau gagasannya, bahasa yang digunakan belum 

runtut sesuai dengan cerita, dan siswa kurang mampu menggunakan diksi 

dengan tepat dan kurang variatif. Oleh karena itu, untuk menjawab 

persoalan di atas, kegiatan yang harus dilakukan oleh guru adalah: 

(1) Pada tahap orientasi siswa diberikan contoh teks cerpen 

sederhana dengan tema tertentu, misalnya tema peristiwa yang diambil 

dari kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. Dengan bimbingan 

guru siswa supaya mengamati, mencermati tentang bagaimana pengarang 

menuangkan ide atau gagasannya sehingga menjadi sebuah cerpen, 

bagaimana bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan gagasannya 

secara runtut, serta mencermati penggunaan diksi atau pilihan kata yang 

tepat sesuai dengan cerita. 

(2) Pada tahap ini siswa secara berkelompok merumuskan masalah 

sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh pada saat 

siswa melakukan orientasi , yaitu kesulitan siswa  dalam mengungkapkan 

Pengaruh Penggunaan Metode..., Eni Rundiati, Program Pascasarjana UMP, 2015



79 

 

ide, bahasa yang diungkapkan belum  runtut, dan diksi yang  kurang tepat 

dan kurang variatif. Konsep- konsep yang dirumuskan di dalam  masalah 

adalah konsep yang sudah dikuasai terlebih dahulu oleh siswa, artinya 

siswa sudah memiliki pemahaman tentang konsep yang terdapat pada 

masalah. 

(3) Tahap merumuskan hipotesis: siswa dimotivasi untuk mencari 

atau menemukan jawaban sendiri tentang cara menuangkan gagasan atau 

ide ke dalam cerita, bahasa yang runtut dan penggunaan diksi yang tepat 

sebagai hipotesis atau jawaban sementara. 

(4) Mengumpulkan data: pada tahap ini peran guru sangat 

dibutuhkan oleh siswa ketika mengumpulkan informasi atau data. 

Misalnya dengan cara guru mengajukan pertanyaan-petanyaan yang 

berhubungan dengan cara menuangkan gagasan menjadi sebuah teks, 

bahasa yang digunakan runtut serta diksi yang tepat atau sesuai dengan 

cerita. Data ini digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

(5) Menguji hipotesis: data tentang cara mengungkapkan ide atau 

gagasan, bahasa yang digunakan runtut serta diksi yang tepat perlu diuji 

kebenarannya agar dapat diterima. Selain itu kebenaran jawaban yang 

diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi melainkan juga didukung 

oleh data yang ditemukan dan dapat dipetanggungjawabkan. 

(6) Merumuskan kesimpulan: tahap ini merupakan puncak dari 

seluruh rangkaian inkuiri yaitu siswa menulis teks cerita pendek sesuai 

dengan struktur teks. 
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7. Hipotesis Penelitian  

a. Metode inkuiri  berpengaruh positif terhadap sikap kesantunan 

berbahasa pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bobotsari. 

b. Metode inkuiri berpengaruh positif terhadap kemampuan menulis 

cerita pendek pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bobotsari. 

  

Pengaruh Penggunaan Metode..., Eni Rundiati, Program Pascasarjana UMP, 2015




