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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

            Pada tahun 2013 terjadi perubahan paradigma mengenai perbaikan dan 

pengembangan mutu dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah yaitu melakukan perubahan kurikulum dari KTSP menjadi 

Kurikulum 2013. Kurikulum bersifat dinamis, artinya bisa diubah dan dikembangkan 

sesuai dengan perkembangan iptek dan zaman.  

            Kurikulum pendidikan yang digunakan di Indonesia pada saat ini adalah 

kurikulum 2013 edisi revisi. Kurikulum 2013 edisi revisi ini merupakan 

penyempurnaan dari kurikulum 2013. Hal mengenai kurikulum dinyatakan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan 

pengertian tersebut ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang 

kedua, adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

 

            Pada Permedikbud, Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi kurikulum untuk 

pendidikan dasar dan menengah berisi mengenai tingkat kompetensi dan kompetensi 

inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti meliputi sikap 

spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup materi yang 

spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan 

kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. 
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            Mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki peranan sangat penting dalam 

Kurikulum 2013. Peran utama mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai 

penghela ilmu pengetahuan. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif maka peran Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu 

pengetahuan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan bahasa Indonesia 

itu sendiri.  

            Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu sarana menyampaikan 

pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara terarah. Melalui pembelajaran 

bahasa Indonesia ini siswa diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun secara tertulis. Selain itu juga diharapkan 

siswa mampu mengapresiasikan berbagai karya sastra yang ada di dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia secara umum 

bertujuan agar peserta didik mampu mendengarkan, membaca, memirsa (viewing), 

berbicara dan menulis. Kompetensi dasar tersebut dikembangkan berdasarkan tiga 

lingkup materi yang saling berhubungan dan saling mendukung dalam pengembangan 

kompetensi pengetahuan kebahasaan, kompetensi keterampilan berbahasa, dan 

kompetensi sikap. Ketiga hal lingkup materi tersebut adalah bahasa, sastra, dan literasi. 

            Pada silabus mata pelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013, tersurat ruang 

lingkup materi mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas XI terdapat dua belas teks 

salah satunya adalah teks cerita pendek. Teks cerita pendek harus dikuasai dan 

dipelajari oleh peserta didik SMA kelas XI semester 1. Meskipun materi tersebut harus 

dikuasai oleh peserta didik kelas XI, faktanya peserta didik kelas XI MIPA 6 SMA 
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Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019 banyak yang belum mampu 

menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi sebuah cerita pendek. 

Informasi tersebut penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan 

penulis dengan guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 3 Tasikmalaya yaitu Ibu Dra. Euis 

Rina K.  Penulis juga bekerja sama dengan Ibu Dra. Euis Rina K. yang bertindak 

sebagai kolaborator penulis ketika di kelas saat penelitian berlangsung. 

            Menurut Ibu Dra. Euis Rina K. pembelajaran menganalisis unsur-unsur 

pembangun teks cerita pendek kesulitannya ada pada naskah teks cerita pendek itu 

sendiri. Peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur pembangun tetapi tidak semua 

peserta didik mampu menganalisis dengan menguraikan unsur-unsur pembangunnya 

dengan tepat.  

            Pembelajaran mengonstruksi teks cerita pendek termasuk ke dalam 

keterampilan menulis yaitu salah satu pembelajaran yang memerlukan perhatian 

khusus baik oleh guru mata pelajaran atau pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan 

kurikulum pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan penulis 

dengan guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 3 Tasikmalaya yaitu Ibu Dra. Euis Rina 

K. menemukan permasalahan dalam proses pembelajaran mengonstruksi teks cerita 

pendek yang berasal dari peserta didik, diantaranya: (1) peserta didik merasa kesulitan 

mengawali cerita karena peserta didik tidak dapat mengembangkan dengan baik tema 

yang dipilih ketika menulis teks cerita pendek. (2) Unsur intrinsik teks cerita pendek 

belum tercakup secara keseluruhan di dalam teks cerita pendek. 

            Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh data seperti pada tabel di bawah ini. 



 

4 
 

 
 

Tabel 1.1 

 Data Peserta Didik dalam Menganalisis Unsur-unsur Pembangun dan 

Mengonstruksi Teks Cerita Pendek Kelas XI MIPA 6 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

 

L/P 

Menganalisis 

Unsur-Unsur 

Pembangun Cerita 

Pendek 

Mengonstruksi 

Sebuah Cerita 

Pendek 

1. Adliani Awalia Nopebrian P 70 75 

2. Alif Naufal Putra L 50 75 

3. Anisa Nurul Amalia P 60 83 

4. Ardi Kusumah Wijaya L 45 72 

5. Ari Ziddan Nugraha L 60 73 

6. Asis Nur Alamsyah L 40 65 

7. Asri Oktiara P 75 78 

8. Devina Sinta Nuraisah P 50 60 

9 Fajri ben Rahman P 73  65 

10. Hasby Assidiqi L 50 74 

11. Indri Puji Astuti P 70 65 

12. Meisya Zahra P  55 68 

13. Mochamad Rizki Ramdani L  40 73 

14. Muhammad Alfan Alfarizi L  50 63 

15. Muhammad Faris Aladly R. L 73 85 

16. Muhammad Ihsan Zaki L  40 60 

17. Muthia Safha Helvira P  60 75 

18. Najla Sahar L  40 72 

19. Petra Yosi Anantya Santosa L  60 73 

20. Putri Sulastri P 60  72 

21. Randie Amarul Akhfa  L 70 70 

22. Rena Mirka Octavia P 73 75 

23. Renata Indriani P 70 75 

24. Rizal Akhmad Fadillah N. L 73 63 

25. Shofa Marwah Noor P 65 75 

26. Silvia Eka Dhamayanti P 70 85 

27. Sinta Nurmalia P 60  65 

 28. Sirin Nida Juliana P 65 78 

29. Sofy Gustini Rahayu P 70 80 

30. Sopia Dewi Andini  P 65 70 

31. Tita Pratama Annissa  P 80 80 

32. Valerian Permana Sukma L 50 73 

33. Vina Delia Gustina P 55 80 
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            Tabel 1.1 merupakan pencapaian hasil belajar dalam menganalisis unsur-unsur 

pembangun  cerita pendek dan mengonstruksi sebuah cerita pendek peserta didik kelas 

XI MIPA 6 SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. Data tersebut 

membuktikan bahwa masih ada peserta didik yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Belajar (KKB) yang ditetapkan yaitu 75. Hasil belajar peserta didik dalam 

menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek diperoleh nilai terendah yaitu 40 

dan nilai tertinggi 80, dengan nilai rata-rata 60,3. Sedangkan hasil belajar peserta didik 

dalam mengonstruksi sebuah cerita pendek diperoleh nilai terendah 60 dan nilai 

tertinggi 85, dengan nilai rata-rata 72,7. Dari 36 peserta didik yang mencapai KKB 

pada kompetensi dasar menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek hanya 2 

orang  (7%) dan sisanya 34 orang (93%) nilainya masih di bawah KKB. Sedangkan, 

peserta didik yang mencapai KKB pada kompetensi dasar  mengonstruksi sebuah cerita 

pendek hanya 21 orang (55%) yang belum mencapai KKB dan sisanya 15 orang (45%) 

telah mencapai KKB.        

            Berdasarkan  permasalahan tersebut diperlukan suatu pemecahan masalah yang 

dirasa efektif untuk meningkatkan kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun 

dan mengonstruksi teks cerita pendek peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 

Tasikmalaya. Untuk itu, diperlukan sebuah model pembelajaran sebagai pendukung 

untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan 

34. Vinna Vebri Safitri P 60  65 

35. Zakia Ashari P 65 80 

36. Zildan Ramadhani L 60  70 
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peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks 

cerita pendek. Model pembelajaran inovatif yang dipilih untuk mengatasi masalah-

masalah tersebut adalah model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization. 

            Penulis memilih model pembelajaran Team Assisted Individualization karena 

model ini memadukan model pembelajaran kooperatif dengan individu. Model ini 

memiliki kelebihan seperti yang dikemukakan Shoimin (2014: 201), 

Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya, siswa yang 

pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilnnya, adanya 

tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan permasalahannya, siswa 

diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok. Mengurangi 

kecemasan (reduction of anxiety), menghilangkan perasaan terisolasi dan panik, 

menggantikan bentuk persaingan (competition) dengan saling kerja sama 

(cooperation), melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar, mereka dapat 

berdiskusi (discuss), berdebat (debate), atau menyampaikan gagasan, konsep 

dan keahlian sampai benar-benar memahaminya, mereka memiliki rasa peduli 

(care), rasa tanggung jawab (take responsibility) terhadap teman lain dalam 

proses belajarnya. Mereka dapat belajar menghargai perbedaan etnik (ethnicity), 

perbedaan tingkat kemampuan (performance level), dan cacat fisik (disability).  

 

            Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Diny Apriliani Herdianty, 

Sarjana Pendidikan Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi angkatan 2014 dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Mengidentifikasi Unsur Teks Cerita Fantasi  dan Menceritakan Kembali 

Isi Teks Cerita Fantasi dengan Menggunakan Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization” (Penelitian Tindakan Kelas pada Peserta Didik Kelas VII Semester 

I SMP Negeri 9 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2017/2018) menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Team Assisted Individualization dapat meningkatkan kemampuan 
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mengidentifikasi unsur teks cerita fantasi  dan menceritakan kembali isi teks cerita 

fantasi. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran Team Assisted 

Individualization efektif untuk digunakan.  

            Penulis melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas (PTK). Penulis menggunakan metode ini karena bermaksud untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Wardani, dkk. 

(2003: 14) menyatakan, “Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan 

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, 

dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa 

semakin meningkat.” 

            Hasil penelitian ini penulis wujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Menganalisis Unsur-unsur Pembangun dan Mengonstruksi 

Teks Cerita Pendek dengan Menggunakan Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization (Penelitian Tindakan Kelas pada Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 

3 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019).” 
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B. Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diungkapkan maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Dapatkah model pembelajaran Team Assisted Individualization meningkatkan 

kemampuan peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 

2018/2019 dalam menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek? 

2. Dapatkah model pembelajaran Team Assisted Individualization meningkatkan 

kemampuan peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 

2018/2019 dalam mengonstruksi teks cerita pendek? 

 

C. Definisi Operasional 

            Definisi operasional dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan atau salah 

penafsiran terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian. Istilah-istilah dalam judul 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan Menganalisis Unsur-unsur Pembangun Teks Cerita Pendek 

            Kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu kesanggupan peserta didik kelas XI SMA Negeri 

3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019 dalam menjabarkan unsur-unsur tema, tokoh, 

penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya penceritaan, dan amanat dalam teks cerita 

pendek. 
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2. Kemampuan Mengonstruksi Teks Cerita Pendek 

             Kemampuan mengonstruksi teks cerita pendek yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu kesanggupan peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya 

tahun ajaran 2018/2019 dalam membuat/ menyusun/ menulis teks cerita pendek yang 

di dalamnya memuat unsur-unsur tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, 

gaya penceritaan, dan amanat berdasarkan tema yang telah ditentukan oleh guru dalam 

teks cerita pendek. 

3. Model Pembelajaran Team Assisted Individualization dalam Menganalisis Unsur-

unsur Pembangun Teks Cerita Pendek 

            Model pembelajaran Team Assisted Individualization dalam Menganalisis 

unsur-unsur pembangun teks cerita pendek yang penulis maksud dalam penelitian ini 

adalah perpaduan model pembelajaran kooperatif dengan individu yang diterapkan 

pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019 dalam 

menganalisis unsur-unsur tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya 

penceritaan, dan amanat dalam teks cerita pendek 

4. Model Pembelajaran Team Assisted Individualization dalam Mengonstruksi Teks 

Cerita Pendek 

            Model pembelajaran Team Assisted Individualization dalam mengonstruksi 

teks cerita pendek yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah perpaduan model 

pembelajaran kooperatif dengan individu yang diterapkan pada peserta didik kelas XI 

SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019 dalam mengonstruksi sebuah 
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cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur tema, tokoh, penokohan, latar, alur, 

sudut pandang, gaya penceritaan, dan amanat dalam teks cerita pendek.  

 

D. Tujuan Penelitian  

            Sejalan dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan; 

1. untuk mengetahui dapat atau tidaknya model Team Assisted Individualization 

meningkatkan kemampuan peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya 

tahun ajaran 2018/2019 dalam menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita 

pendek; 

2. untuk mengetahui dapat atau tidaknya model Team Assisted Individualization  

meningkatkan kemampuan peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya 

tahun ajaran 2018/2019 dalam mengonstruksi teks cerita pendek. 

 

E. Manfaat Penelitian 

            Manfaat penelitian yang dilakukan penulis memiliki kegunaan secara teoretis 

maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

            Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu khususnya bidang pendidikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan 

kurikulum 2013 revisi, khususnya pembelajaran menganalisis unsur-unsur pembangun 

dan mengonstruksi teks cerita pendek. 

 

 



 

11 
 

 
 

2. Manfaat Praktis  

            Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang 

terlibat dengan permasalahan dalam hasil penelitian ini. 

a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari yaitu 

mempelajari mengenai kompetensi pendagogik, profesi, sosial dan kepribadian. 

b. bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

1) menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan keaktifan belajar siswa dalam 

mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. 

2) menumbuhkan minat yang tinggi serta mempermudah dan menjadikan proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik dengan menerapkan model pembelajaran 

Team Assisted Individualization. 

c. bagi guru, hasil penelitian diharapkan dapat 

1) dijadikan acuan oleh guru bahasa Indonesia dalam melaksanakan pembelajaran 

menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek 

dengan menggunakan model Team Assisted Individualization. 

2) sebagai alternatif bagi guru dalam pemilihan model pembelajaran yang diterapkan. 

d. bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi kepala sekolah dalam membina guru-guru di sekolah yang 

dipimpinnya. 
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BAB II LANDASAN TEORETIS 

 

A. Kajian Teori 

            Kajian teoretis memiliki peran penting dalam hal melaksanakan pembelajaran 

yang akan diteliti. Dengan kajian teoretis, peneliti dapat menjustifikasi adanya masalah 

dalam pembelajaran yang akan diteliti dan akan mengidentifikasikan ke arah 

penelitian. Justifikasi masalah penelitian berarti meneliti menggunakan kepustakaan 

dan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang layak dan berhubungan, serta 

memiliki kecenderungan potensial yang perlu diuji dalam penelitian. 

1. Kedudukan Pembelajaran Teks Cerita Pendek Berdasarkan Kurikulum 2013 

Revisi 

            Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2006 yakni 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum pendidikan yang digunakan di 

Indonesia pada saat ini yaitu Kurikulum 2013 revisi. Kehadiran Kurikulum 2013 revisi 

merupakan upaya penyempurnaan kurikulum 2013 sebagai titik tolak kinerja pendidik 

dalam mengembangkan kompetensi peserta didik. Sehubungan dengan ini, diharapkan 

dapat memicu peserta didik dalam mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

bakat, dan minatnya dengan peran pendidik sebagai fasilitator. 

            Dalam silabus mata pelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 tersurat ruang 

lingkup materi mata pelajaran bahasa Indonesia SMA kelas XI ada dua belas teks salah 

satunya adalah teks cerita pendek. Teks cerita pendek harus dikuasai dan dipelajari oleh 

peserta didik SMA kelas XI. Dalam pelajaran bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 
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yang berbasis teks, bahasa Indonesia diajarkan bukan sekedar sebagai pengetahuan 

bahasa, melainkan sebagai teks yang berfungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri 

penggunanya pada konteks sosial budaya akademis. Seperti teks cerita pendek yang di 

dalamnya mengandung nilai-nilai kehidupan.  

            Pembelajaran tidak hanya terbatas pada program tertulis tetapi dalam berbagai 

konteks yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Materi atau teks yang dipelajari 

bukan sebagai sasaran akhir tetapi sebagai alat untuk melakukan berbagai aktivitas 

terkait dengan kehidupan nyata. 

            Berikut penulis paparkan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator 

Pencapaian Kompetensi dalam menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek kelas XI. 

 

2. Kompetensi Inti 

            Kompetensi inti merupakan suatu keterampilan yang harus dicapai oleh peserta 

didik setelah proses belajar mengajar berlangsung. Setiap jenjang pendidikan memiliki 

empat kompetensi inti sesuai dengan paparan peraturan pemerintah yang terdiri dari 

sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang saling berkaitan.  

            Pada Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan 

kompetensi dasar pembelajaran pada kurikulum 2013 revisi (2016: 3) dijelaskan 

“Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada 

setiap tingkat kelas.” 



 

14 
 

 
 

            Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. kompetensi inti sikap spiritual; 

b. kompetensi inti sikap sosial; 

c. kompetensi inti pengetahuan; dan 

d. kompetensi inti keterampilan. 

            Kompetensi inti mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tingkat kelas X-XII 

SMA/MA/SMK/ dalam Kurikulum 2013 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Kompetensi Inti Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas X-XII SMA/MA/SMK/MAK 

 

Kompetensi Inti Deskripsi Kompetensi 

Sikap Spiritual 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Sikap Sosial 

2. Menunjukkan 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. 

Pengetahuan 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

Keterampilan 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca,menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori. 

             

            Kompetensi inti merupakan pengikat kompetensi-kompetensi yang dihasilkan 

melalui pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Kompetensi inti merupakan 
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kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan 

kompetensi dasar yang harus dipahami dan dimiliki peserta didik melalui proses 

pembelajaran. 

            Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik harus 

memenuhi keempat kompetensi inti yang meliputi kompetensi inti KI-1 sikap spiritual 

yaitu menghargai dan menghayati ajaram agama yang dianutnya. KI-2 sikap sosial 

yaitu berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, dan percaya diri. KI-3 pengetahuan yaitu peserta didik harus memahami 

pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. KI-4 keterampilan yaitu keterampilan 

yang meliputi mencoba, mengolah, dan menyaji.  

 

3.  Kompetensi Dasar  

            Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan 

kompetensi dasar dikembangkan dengan memerhatikan karakteristik peserta didik, 

kemampuan awal serta ciri dari suatu mata pelajaran. 

 Mulyasa (2009: 109) menyatakan,  

Kompetensi dasar merupakan arah dan landasan untuk mengembangkan materi 

pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian. Kompetensi dasar merupakan kompetensi sikap mata pelajara untuk 

setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah 

konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. 

Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik 

peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. 

 

             Hal senada diungkapkan Kusnandar (2009: 250) bahwa kompetensi dasar 

adalah kemampuan minimal pada setiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. 
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Kompetensi dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang 

harus dicapai dalam pembelajaran. Pada Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 

diungkapkan bahwa kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pelajaran 

minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-

masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. 

            Kompetensi dasar yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

3.9  Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam kumpulan buku cerita  

pendek. 

 4.9 Mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur   

pembangun cerpen. 

            Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi dasar dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta 

didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan di SMA kelas XI. Kompetensi dasar 

harus dijadikan acuan oleh guru dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi, 

dalam mengembangkan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran 

 

4. Indikator Pencapaian Kompetensi 

            Indikator pada hakikatnya adalah ukuran, karakteristik, ciri-ciri, pembuatan 

atau proses yang menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Oleh karena itu, 

indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, 

seperti menjelaskan, menulis, dan sebagainya. 
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            Indikator pencapaian kompetensi dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda 

yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Jika serangkaian 

indikator telah nampak pada diri peserta didik, maka target kompetensi inti tersebut 

sudah tercapai. 

             Berikut indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran menganalisis 

unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek. 

3.9.1 Menjelaskan secara tepat tema cerita pendek yang dibaca. 

3.9.2 Menjelaskan secara tepat tokoh cerita pendek yang dibaca. 

3.9.3 Menjelaskan secara tepat penokohan cerita pendek yang dibaca. 

3.9.4 Menjelaskan secara tepat latar cerita pendek yang dibaca. 

3.9.5 Menjelaskan secara tepat alur cerita pendek yang dibaca. 

3.9.6 Menjelaskan secara tepat sudut pandang cerita pendek dibaca. 

3.9.7 Menjelaskan secara tepat gaya penceritaan cerita pendek yang dibaca. 

3.9.8 Menjelaskan secara tepat amanat cerita pendek yang dibaca. 

4.9.1 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan tema dengan tepat. 

4.9.2 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan tokoh dengan tepat. 

4.9.3 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan penokohan dengan tepat. 

4.9.4 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan latar dengan tepat. 

4.9.5 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan alur dengan tepat. 

4.9.6 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan sudut pandang dengan tepat. 

4.9.7 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan gaya penceritaan dengan tepat. 

4.9.8 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan amanat dengan tepat. 
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5. Tujuan Pembelajaran 

            Merumuskan tujuan pembelajaran harus berdasar pada kompetensi dasar dan 

indikator yang telah ditentukan. Tujuan pembelajaran juga harus dirumuskan secara 

lengkap agar tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Selain itu, tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan harus spesifik dan operasional agar dapat digunakan 

sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran. 

            Berdasarkan pada indikator di atas, penulis merumuskan tujuan pembelajaran, 

sebagai berikut. 

a.  Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat tema cerita pendek yang dibaca. 

b. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat tokoh cerita pendek yang dibaca. 

c. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat penokohan cerita pendek yang 

dibaca. 

d. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat latar cerita pendek yang dibaca. 

e. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat alur cerita pendek yang dibaca. 

f. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat sudut pandang cerita pendek yang 

dibaca. 

g. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat gaya penceritaan cerita pendek 

yang dibaca. 

h. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat amanat cerita pendek yang dibaca. 

i. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan tema dengan 

tepat. 
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j. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan tokoh dengan 

tepat. 

k. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan penokohan 

dengan tepat. 

l. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan latar dengan 

tepat. 

m. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan alur dengan 

tepat. 

n. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan sudut pandang 

dengan tepat. 

o. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan gaya 

penceritaan dengan tepat. 

p. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan amanat dengan 

tepat. 

 

6. Hakikat Menganalisis Unsur-unsur Pembangun Teks Cerita Pendek 

            Berlakunya Kurikulum 2013 dalam pelajaran Bahasa Indonesia terdapat materi 

menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek khususnya di kelas XI. Mata 

pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 memiliki berbagai kompetensi 

dasar, salah satunya adalah menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. 

            Komaruddin (2001: 53) mengungkapkan, “analisis adalah kegiatan berpikir 

untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal 
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tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam 

satu keseluruhan yang terpadu.” 

            Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (2008: 58), dijelaskan 

bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 

perkaranya, dan sebagainya. Menurut Pradopo dalam Sayuti (2017: 53) bahwa analisis 

ialah penguraian karya sastra atas bagian-bagian atau norma-normanya. Stanton dalam 

Sayuti (2017: 53) berpendapat, “Secara lebih khusus, analisis terhadap karya sastra 

dibedakan menjadi analisis fiksi dan analisis puisi. Analisis fiksi meliputi analisis 

terhadap semua elemen pembangun fiksi, yang mencakup fakta cerita, sarana cerita 

dan tema.” 

            Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan 

berpikir untuk menguraikan karya sastra atau suatu pokok menjadi bagian-bagian atau 

komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan 

satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan. Pembelajaran 

menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen merupakan salah satu kompetensi dasar 

yang harus dikuasai dan dipelajari oleh siswa. Menganalisis unsur pembangun cerpen 

adalah mengungkapkan segala hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang 

membangun suatu cerpen misalnya tema apakah yang diangkat, dimana latar terjadinya 

peristiwa dalam cerita, bagaimana penokohannya, bagaimana alur yang ditampilkan 

dalam cerita, dan sebagainya. 
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7. Contoh Cerita Pendek dan Hasil Menganalisis Unsur-Unsur Pembangun 

Cerita Pendek 

            Contoh Teks Cerita Pendek berjudul “Mbah Danu” karya Nugroho 

Notosusanto. 

Mbah Danu 

Nugroho Notosusanto 

            Wajahnya kasar-kasar seperti tengkorak, kulitnya liat seperti belulalang, 

pipinya selalu menonjol oleh susur tembakau yang ada dalam mulutnya, jalannya tegak 

seperti seorang maharani yang angkuh. Di Rembang di sekitar tahun tiga puluhan ia 

lebih terkenal daripada pendeta Osborn pada pertengahan tahun 1954 di Jakarta karena 

prestasinya menyembuhkan orang-orang sakit secara ghaib. Ditinjau dari sudut tertentu 

cara pengobatan Mbah Danu adalah rasional. Titik pangkalnya adalah suatu anggapan 

yang logis. Mbah Danu menegaskan, bahwa orang sakit itu “didiami” oleh roh-roh 

jahat; karena itu cara satu-satunya untuk menyembuhkan adalah dengan menghalaukan 

makhluk yang merugikan kesehatan itu. 

            Si Nah, pelayan pada keluarga Pak Jaksa (pensiun) telah sebulan sakit demam. 

Keadaannya makin lama makin payah. Matanya kelihatan putihnya saja, mulutnya 

berbuih dan ia mengeluarkan bunyi-bunyi binatang, kadang-kadang meringik seperti 

kuda, kadang-kadang menyalak, mengeong, berkaok-kaok, dan kalau sudah mengaum, 

anak-anak dan perempuan percaya, bahwa satu saat kemudian Nah akan menjelma 

menjadi macan gadungan. Menurut kabar-kabar yang cepatnya tersiar hampir seperti 

bertita radio, Mbah Danu sedang turne. Routenya adalah Lasem, Pamotan, Jatirogo, 

Bojonegoro, Tuban, Padangan, Cepu, Blora, dan kembali ke Rembang. Kini ia 

disinyalir sudah ada di Blora, jadi sudah hampir pulang. 

            Dan benar, ketika Nah tengah mengeong-ngeong seperti kucing kasmaran, 

Mbah Danu datang membawa koper besi yang sama antiknya dengan yang punya. Dia 

tembusi badan Nah, dengan pandang membara sambil mengelilingkan susur besar di 

dalam mulutnya. Nah, mengigau dengan mata tertutup, buih di mulutnya meleleh ke 

bawah membasahi bantalnya yang kumal seperti tempat duduk jeep militer yang sudah 

tua. Wajahnya pucat seperti kain mori. “Ambilkan sapu lidi!” perintah Mbah Danu 

dengan sikap Srikandi wayang orang. Kemudian ia mencengkeram lengan Nah dan 

menyeretnya dari tikar ke lantai. Sapu lidi datang. Ukurannya istimewa besar, karena 

Pak Jaksa mempunyai 60 pohon kelapa di pekarangannya. Mbah Danu memegang sapu 

lidi itu pada ujungnya yang lunak, kemudian bongkoknya yang garis tengahnya kira-

kira 10 cm itu dia ayunkan ke atas dan dipukulkan sekuat tenagaa ke pantat Nah yang 

terbaring miring. Segenap hadirin melotot matanya dan megar kupingnya melihat dan 

mendengar pukulan dahsyat itu. 
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            “Ngeoooong! Keluar dari mulut Nah mendirikan bulu-bulu di kulit penonton. 

“Mampus engkau sekarang! Seru Mbah Danu bengis dan sapu lidi terus-menerus 

menghantam pantat Nah dengan irama rhumba. Nah tidak mengeong lagi sekarang, 

melainkan mengaum seperti singa sirkus yang marah. Sebagian hadirin mau lari. 

            “Minggat ayo minggat! Teriak Mbah Danu dengan amat murka dan dengan 

tendangan jitu Nah ditengkurapkannya. Kemudian deraannya menghujam pula pada 

pantat Nah yang kini sadar, bahwa ia manusia Nah, bukan kucing, anjing, kuda atau 

singa. “Aduh biyuuuuuung! Aduh biyuuuuuuuung!!” tangisnya menggaung. 

            “Minggat! Minggat! Minggat!!” suara Mbah Danu menggelora sampai 

tetangga-tetangga dan pelintas-pelintas mengalir masuk ke rumah itu menyelidiki 

sebab-sebab suara ngeri yang mereka dengar. “Aduuuuuh! Aduh, aduh, aduuuuh!” 

pekik Nah seperti manusia biasa. “Minggat! Minggat! Ayo minggat!!” jerit Mbah Danu 

senyaring-nyaringnya sambil memukul dengan tangan kanan dan menggemgam susur 

di tangan kiri. Air ludahnya memercik merah ke lantai dan badan Nah dalam setengah 

lingkaran yang radiusnya ½ meter. 

            “Salah hamba apa kok disuruh minggat dan dihajar?” tanya Nah sambil 

menangis dan ia mencoba merangkak. Sikap Mbah Danu sekaligus berubah. 

            “Aku bukannya berbicara kepadamu, Nah,” katanya dengan suara mineur yang 

lembut.  “Aku mengusir setan-setan di dalam badanmu.” Sebagai pengeras perkataan 

yang terakhir, ia tegak sekali lagi serta memukulkan sapu lidi itu sedemikian kerasnya 

ke badan Nah, sehingga si sakit rebah ke lantai dan mengerang. Peluhnya bercucuran 

dan menguyupkan pakaiannya. 

            “Ha! Hampir modar Engkau sekarang!” seru Mbah Danu dengan ganas sambil 

melangkah maju dan menginjak tubuh Nah dengan kedua kakinya. Selama lima menit 

ia mondar-mandir di atas badan Nah sampai napas si sakit seperti ububan pandai besi 

bunyinya. Kedua lengannya diacung-acungkan untuk mempertahankan keseimbangan. 

Gerak-geriknya persis seperti Batari Durga yang menari di atas mayat manusia. Setelah 

sudah, ia melentangkan badan Nah yang keringatnya membuat lantai mengkilat basah 

dan mukanya kini merah padam. Mbah Danu berdiri dan memberi isyarat supaya para 

penonton yang tak berkepentingan mengundurkan diri. Pintu ditutup dan ia kembali 

kepada pasiennya. Dengan gerakan-gerakan tangkas pakaian si sakit dibukanya dan 

kemudian seperti orang kegila-gilaan ia meremas-remas seluruh badan Nah, sambil 

menggelitik si sakit pada tempat-tempat yang penuh rasa geli. 

            Dan mula-mula Nah menggelepar-gelepar, akhirnya kegelian seperti perawan 

yang sehat. Seperempat jam Mbah Danu meraba-raba tubuh pasiennya, kemudian ia 

melepaskan dan tegak pada lututnya. 

            “Setan-setan sudah lari dari badanmu, Nah” katanya tenang.  

            “Engkau telah sembuh.” Dan di hadapan mata hadirin, Nah yang tadi sudah 

seperti setengah mati duduk bersandar pada dinding dan tersenyum seperti orang 

bangun tidur. 

            “Tidurlah saja dulu sampai besok,” kata Mbah Danu lebih jauh sambil 

membaringkan dan menyelimuti Nah dengan penuh kasih sayang. Sebentar ia memijit-

mijit kepala Nah kemudian memercikan ludah sedikit dari mulutnya pada dahi si sakit. 
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Setelah itu ia berdiri dan keluar untuk meminumi kopinya. Prabawa Mbah Danu di 

rumah Pak Jaksa yang jadi sebagian prabawannya di daerah yang terentang dari Kudus 

sampai Tuban, dari Bonang sampai ke Randublatung, mengalami tantangan, ketika Mr. 

Salyo Kunto, salah seorang menantu Pak Jaksa, bersama istrinya mengunjungi 

mertuanya. Beberapa hari sesudah kedatangannya, Nyonya Salyo sakit kepala dan 

pegal-pegal tubuhnya. Bu Jaksa, sesuai dengan tradisi, segera menyuruh panggil Mbah 

Danu. 

            “O, ada sedikit angin jahat bersarang di dalam, Raden Ayu,” kata Mbah Danu 

setelah mendengarkan gejala-gejala penyakit da ri mulut Nyonya Salyo sendiri.  

            “Coba buka baju saja akan saya usir.” Dan Mbah Danu mulai berpraktek. 

Pertama kali ibu jarinya kedua-duanya ditekankan ke dalam daging perut Nyonya 

Salyo, sehingga terbenam nama sekali dan si pasien mencetuskan bunyi yang sukar 

dilukiskan. Kemudian perut Nyonya Salyo ditekannya dengan kedua telapak tangannya 

sehingga angin keluar dari bawah dengan bunyi meletup. Setelah itu, punggung dan 

tengkuk mendapat giliran, dan dengan lega Nyonya Salyo bersendawa. Kemudian 

Mbah Danu melakukan kombinasi kedua pijetan itu, sehingga angin-angin berlomba-

lomba keluar dari atas dan dari bawah dengan berletusan. Justru ketika itu Mr. Salyo 

masuk ke kamar dari jalan-jalan ke tepi pantai. Dengan keras Mbah Danu 

diperintahkannya keluar dari kamar seperti Mbah Danu mengusir setan-setan dari 

tubuh-tubuh orang sakit.  Kemudian istrinya dimarahinya. 

            “Engkau tahu bukan, bahwa pijetan itu bisa merusakan rahimmu?!” Sebagai 

akibat insiden itu, Mbah Danu tak diizinkan menginjak lantai rumah itu kalau menantu 

akademikus Pak Jaksa itu datang. Suatu kekalahan bagi Mbah Danu. Untung hal itu 

terjadi paling kerap hanya dua kali dalam setahun. Pada waktu-waktu lainnya 

kedaulatan Mbah Danu tetap utuh. Clash ke-2 antara Mbah Danu dan Mr. Salyo, 

meskipun tak langsung berhadap-hadapan, terjadi ketika Mbok Rah, pelayan Pak Jaksa 

yang setengah umur, sakit keras, justru ketika menantu Pak Jaksa yang berpendidikan 

tinggi itu berkunjung ke Rembang, Pak Jaksa dan Bu Jaksa tanpa pikir panjang segera 

menyuruh Mbah Danu ketika Mbok Rah sudah mulai mengigau sedangkan Mr. Salyo 

dengan penuh pertimbangan meminta datang Dokter Umar Chattab. Sangat kebetulan 

Dokter Umar Chattab lebih awal datangnya daripada Mbah Danu yang tidak punya 

mobil. Sehingga yang beraksi tangan di stetoskop. Dokter Umar, bukan tangan dan air 

ludah Mbah Danu. 

           “Malaria,” diagnose Dokter Umar Chattab di kamar Mbok Rah yang gelap. Ia 

memberi resep kinine, yang pada masa itu satu-satunya obat yang mujarab untuk 

malaria. Setelah memberi petunjuk-petunjuk lain tentang makan dan rawatan si sakit, 

Pak Dokter pulang. Penyakit Mbok Rah semakin lama makin keras. Pak Jaksa dan Bu 

Jaksa dan tetangga-tetangga yang dekat, tahu benar apa sebabnya. Kualat Mbah Danu! 

Dan mereka mendesak, agar supaya Mbah Danu dipanggil. Tetapi sebagai jawaban, 

Mr. Salyo memanggil Dokter Umar Chattab. Soal ini jadi perkara kehormatan baginya, 

dan perhubungan antara mertua dengan menantu jadi tegang. Nyonya Salyo dengan 

susah payah bisa tetap tinggal netral, tetapi, sebagaimana juga di dalam politik ia 
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dipandang dengan marah oleh kedua pihak yang bertentangan. Namun ia tetap 

mempertahankan politik bebas yang pasif itu. Dokter Umar Chattab heran. 

            “Kininenya sudah Tuan berikan sebagai yang saya tetapkan?” tanyanya. 

“Ya,” jawab Nyonya Salyo mendahului suaminya. “Saya sendiri yang memberikan pil-

pil itu kepada Mbok Rah.” Dokter Umar Chattab pulang dengan tidak mengubah 

ketetapannya. Hanya saja ia berpesan, agar supaya waktu menelan pil si sakit diawasi 

sungguh-sungguh. Keadaan Mbok Rah makin lama makin buruk dan malamnya lagi ia 

mati. Perang dingin kini mencair jadi gugatan-gugatan lisan yang pedas meskipun tak 

ditujukan secara langsung. Dengan tak dipanggil, Mbah Danu datang sendiri. Mr. Salyo 

mengundurkan diri ke dalam kamar tamu. Asbaknya penuh dengan punting si garet. 

            “Kita telah berbuat sebaik mungkin,” kata Nyonya Salyo menghibur suaminya. 

            “Mengapa Jeng, mengapa ia meninggal?!” seru Mr. Salyo dengan gairah sambil 

memeluk bahu istrinya yang tidak menjawab. “Kita tak bisa percaya kepada nonsense 

itu bukan!” katanya lagi. “Inna li’llahi wa inna illahi raji’un,” kata Nyonya Salyo. 

Ketika fajar menyingsing, persiapan-persiapan untuk penguburan dimulai. Pada jam 7 

orang-orang masuk ke kamar jenazah dan mengangkatnya ke luar. Mr. Salyo dan Ny. 

Salyo ikut menyaksikan pengambilan jenazah dari dalam kamar tempat ia dan Dokter 

Umar Chattab menderita kekalahan terhadap mertuanya dan Mbah Danu. Nyonya 

Salyo yang mendampingi suami di kamar itu di dalam hati kecilnya cenderung kepada 

ayah-bundanya, tetapi merasa harus solider dengan kekecewaan suaminya. Hawa di 

dalam kamar itu pengap, tambah menyesak dada oleh asap kemenyan. Mr. Salyo 

membuka jendela lebar-lebar, sehingga sinar matahari pagi masuk dengan gelombang 

besar. Suatu sosok tubuh muncul di ambang pintu, Mbah Danu. Matanya membara. 

Mr. Salyo merasa tengkuknya dingin. Ia menghela napas panjang dan melemparkan 

pandang terakhir kepada bale-bale tempat semalam jenazah terbaring. Dengan sangat 

tiba-tiba ia terpekik dan telunjuknya diacungkan ke sudut kamar. Matanya terbelalak 

lebar-lebar. Nyonya Salyo dan Mbah Danu menengok. Dan juga mereka melihat pil 

kinine membukit di lantai di bawah bale-bale Mbok Rah. 

 

 

(http://goesprih.blogspot.com/2009/08/nugroho-notosusanto-cerpen-

mbah-danu.html?m=1) 
 

            Berikut penulis sajikan hasil analisis unsur-unsur pembangun cerpen Mbah  

Danu karya Nugroho Notosusanto. 

http://goesprih.blogspot.com/2009/08/nugroho-notosusanto-cerpen-mbah-danu.html?m=1
http://goesprih.blogspot.com/2009/08/nugroho-notosusanto-cerpen-mbah-danu.html?m=1
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1. Berdasarkan pada tahapan pengenalan, tahapan pertikaian, dan tahapan peleraian 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tema cerpen Mbah Danu adalah tentang 

kehidupan sosial. Menceritakan kehidupan masyarakat kota Rembang yang 

masih percaya terhadap hal-hal takhayul daripada yang modern. Masyarakatnya 

pada saat itu lebih percaya berobat kepada seorang dukun yaitu Mbah Danu 

daripada berobat ke dokter. Memang seperti itulah gambaran masyarakat pada 

masa lalu sebelum era modernisasi saat ini. Namun, hal-hal tersebut tidak hanya 

terjadi pada masa lalu tetapi pada masa sekarang pun kepercayaan itu masih 

dipercayai dan menjadikannya tradisi. Dibuktikan pada kutipan berikut, 

“..Ditinjau dari sudut tertentu cara pengobatan Mbah Danu adalah rasional. Titik 

pangkalnya adalah suatu anggapan yang logis. Mbah Danu menegaskan, 

bahwa orang sakit itu “didiami” oleh roh-roh jahat; karena itu cara satu-satunya 

untuk menyembuhkan adalah dengan menghalaukan makhluk yang merugikan 

kesehatan itu.” (Tahapan pengenalan) 

“Prabawa Mbah Danu di rumah Pak Jaksa yang jadi sebagian prabawannya di 

daerah yang terentang dari Kudus sampai Tuban, dari Bonang sampai ke 

Randublatung, mengalami tantangan, ketika Mr. Salyo Kunto, salah seorang 

menantu Pak Jaksa, bersama istrinya mengunjungi mertuanya. Beberapa hari 

sesudah kedatangannya, Nyonya Salyo sakit kepala dan pegal-pegal tubuhnya. 

Bu Jaksa, sesuai dengan tradisi, segera menyuruh panggil Mbah Danu.” 

(Tahapan Pertikaian) 

“Dan Mbah Danu mulai berpraktek. Pertama kali ibu jarinya kedua-duanya 

ditekankan ke dalam daging perut Nyonya Salyo, sehingga terbenam nama 

sekali dan si pasien mencetuskan bunyi yang sukar dilukiskan. Kemudian perut 

Nyonya Salyo ditekannya dengan kedua telapak tangannya sehingga angin 

keluar dari bawah dengan bunyi meletup.” (Tahapan Pertikaian) 

“Justru ketika itu Mr. Salyo masuk ke kamar dari jalan-jalan ke tepi pantai. 

Dengan keras Mbah Danu diperintahkannya keluar dari kamar seperti Mbah 

Danu mengusir setan-setan dari tubuh-tubuh orang sakit.  Kemudian istrinya 

dimarahinya. Clash ke-2 antara Mbah Danu dan Mr. Salyo, meskipun tak 

langsung berhadap-hadapan, terjadi ketika Mbok Rah, pelayan Pak Jaksa yang 

setengah umur, sakit keras..” (Tahapan Pertikaian) 
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“Keadaan Mbok Rah makin lama makin buruk dan malamnya lagi ia mati. 

Perang dingin kini mencair jadi gugatan-gugatan lisan yang pedas meskipun 

tak ditujukan secara langsung. Dengan tak dipanggil, Mbah Danu datang 

sendiri. Mr. Salyo mengundurkan diri ke dalam kamar tamu.” (Tahapan 

Peleraian) 

 

2. Tokoh terdiri dari, 

a. Mbah Danu, dibuktikan pada kutipan dalam paragraf pertama 

“Ditinjau dari sudut tertentu cara pengobatan Mbah Danu adalah rasional.” 

b. Si Nah, dibuktikan pada kutipan dalam paragraf kedua 

        “Si Nah, pelayan pada keluarga Pak Jaksa (pensiun) telah sebulan sakit 

demam.” 

 

c. Pak Jaksa, dibuktikan pada kutipan dalam paragraf ketiga 

“Ukurannya istimewa besar, karena Pak Jaksa mempunyai 60 pohon kelapa di 

pekarangannya.” 

 

d. Mr. Salyo, dibuktikan pada kutipan 

“…ketika Mr. Salyo Kunto, salah seorang menantu Pak Jaksa, bersama istrinya 

mengunjungi mertuanya.” 

 

e. Nyonya Salyo, dibuktikan pada kutipan 

 

“Beberapa hari sesudah kedatangannya, Nyonya Salyo sakit kepala dan pegal-

pegal tubuhnya.” 

  

f. Bu Jaksa, dibuktikan pada kutipan 

“Bu Jaksa, sesuai dengan tradisi, segera menyuruh panggil Mbah Danu.” 

 

g. Mbok Rah, dibuktikan pada kutipan 

“…terjadi ketika Mbok Rah, pelayan Pak Jaksa yang setengah umur, sakit keras, 

justru ketika menantu Pak Jaksa yang berpendidikan tinggi itu berkunjung ke 

Rembang.” 
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h. Dokter Umar Chattab, dibuktikan pada kutipan 

“…sedangkan Mr. Salyo dengan penuh pertimbangan meminta datang Dokter 

Umar Chattab.” 

 

3. Penokohan dalam cerpen Mbah Danu adalah sebagai berikut. 

a. Mbah Danu: Angkuh, keras, tetapi penuh kasih sayang. Watak Mbah Danu yang 

angkuh di paparkan langsung oleh pengarang sendiri, melalui kutipan berikut ini  

“…Jalannya tegak seperti seorang mahasani yang angkuh”. 

 

          Namun di balik ke angkuhan nya, Mbah Danu mempunyai kasih sayang yang 

di buktikan oleh tingkah laku Mbah Danu kepada Nah, pada kalimat  

“... Mbah Danu lebih jauh sambil membaringkan dan menyelimuti Nah dengan 

penuh kasih sayang”. 

 

b. Mr.  Salyo: Berpikiran maju, modern, dan pintar. Mr. salyo tidak percaya pada 

pengobatan Mbah Danu yang penuh unsur mistis. Mr.  Salyo lebih percaya pada 

pengobatan dokter yang lebih modern, yang tidak membahayakan. Semua ini di 

buktikan melalui perkataan dan tingkah laku Mr. salyo kepada Mbah Danu dan 

istrinya. 

“…Mr Salyo masuk ke kamar dari jalan jalan ke tepi pantai, Dengan keras Mbah 

Danu di perintahkannya keluar dari kamar ...”. 

         Kemudian Mr salyo memarahi istrinya 

        “Engkau tahu bukan bahwa pijatan itu bisa merusak rahimmu?”. 

 

c. Nyonya Salyo: Baik, patuh, dan hormat kepada suami. Nyonya Salyo merawat 

Mbok Rah yang sedang sakit. Dibuktikan oleh pernyataannya sendiri 

        “…Saya sendiri yang memberikan pil-pil itu kepada Mbak Rah”. 
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d. Pak Jaksa: Teguh pendirian, masih percaya tahayul. Dibuktikan pada kalimat 

        “…Tanpa pikir panjang segera menyuruh panggil Mbah Danu …” 

 

e. Bu Jaksa: masih percaya tahayu. Dibuktikan pada kutipan berikut. 

 

“Bu Jaksa, sesuai dengan tradisi, segera menyuruh panggil Mbah Danu.” 

 

f. Dokter Umar Chattab: Baik dan perhatian, dibuktikan pada kalimat 

       “Kininenya sudah tuan berikan sebagai yang saya tetapkan?” 

 

g. Mbok Rah: Egois, pemikirannya tidak maju. Mbok Rah lebih percaya pada dukun 

daripada seorang dokter, sebabnya Mbok Rah tidak meminum obat pil yang 

diberikan kepada Mbok Rah. Tetapi malah disimpan di bawah tempat tidur Mbok 

Rah. 

h. Si Nah: Pasrah, dibuktikan oleh perilaku Nah yang pasrah dihantam sapu lidi oleh 

Mbah Danu. 

          Cara yang dilakukan pengarang untuk melukiskan keadaan tokoh-tokoh dalam 

cerpen Mbah Danu yaitu dengan cara analitik. Karena watak, sikap dan keadaan 

tokoh-tokohnya dijelaskan secara langsung oleh pengarang. Ditunjukan pada 

kalimat, berikut. 

“Wajahnya kasar-kasar seperti tengkorak, kulitnya liat seperti belulang, pipinya 

selalu menonjol oleh susur tembakau yang ada dalam mulutnya, jalannya tegak 

seperti maharani yang angkuh …”. 

 

          Dalam kutipan tersebut jelas sekali bahwa pengarang dalam melukiskan tokoh 

Mbah Danu dilakukan secara langsung. Artinya langsung dilukiskan bagaimana 

keadaan fisik, sikap, atau watak dari tokoh  Mbah Danu.  
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          Keadaan tokoh si Nah juga dilukiskan dengan cara analitik, yaitu pengarang 

menjelaskan secara langsung tokoh si Nah seperti pada kalimat, 

“Si Nah, gadis pelayan Pak Jaksa (pasien) telah sebulan sakit demam. 

Keadaanya makin parah. Matanya kelihatan putihnya saja, mulutnya 

berbuih  dan Ia mengeluarkan bunyi-bunyi binatang , kadang-kadang 

meringkik seperti kuda, kadang-kadang mengalak, mengeong…” 

 

           Keadaan tokoh Pak Jaksa dan Bu Jaksa dengan Mr Salyo dan Nyonya Salyo 

dilakukan dengan cara melukiskan pikiran dan perasaan tokoh. Seperti pada kalimat, 

“Penyakit Mbok Rah makin lama makin parah. Pak Jaksa Bu Jaksa dan 

tetangga-tetangga dekat, tahu benar apa sebabnya. Kualat Mbah Danu! Dan 

mereka mendesak, supaya Mbah Danu dipanggil. Tetapi sebagai jawaban, Mr 

Salyo memanggil dokter Umar Chattab. Soal ini menjadi perkara kehormatan 

baginya, dan hubungan mertua dengan menantu menjadi tegang. Nyonya salyo 

dengan susah payah bisa tetap tinggal netral, tetapi sebagaimana juga didalam 

politik Ia dipandang dengan marah oleh  kedua pihak yang bertentangan. 

Namun ia tetap mempertahankan politik yang bebas pasif  itu”. 

 

          Dalam kutipan tersebut jelas sekali bahwa Pak Jaksa dan Bu Jaksa mengira 

bahwa Mbok Rah sakit akibat kualat dari Mbah Danu, sedangkan Mr Salyo 

bersikeras untuk memanggil dokter, dan Nyonya Salyo dihadapkan pada dua putusan 

orangtuanya atau suaminya, tapi Nyonya Salyo bersikap netral walau dalam hatinya 

cenderung mendukung orang tuanya. 

4. Latar atau Setting 

          Latar atau setting pada cerpen Mbah Danu adalah sebagai berikut. 

a. Latar Waktu:  

Pagi hari  

“Ketika fajar menyingsing, persiapan-persiapan untuk penguburan dimulai. 

Pada jam 7 orang-orang masuk ke kamar jenazah dan mengangkatnya ke luar”. 
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     Malam hari 

“Mr. Salyo merasa tengkuknya dingin. Ia menghela napas panjang dan 

melemparkan pandang terakhir kepada bale-bale tempat semalam jenazah 

terbaring.” 

 

b. Latar Tempat:  

     Di kamar, dibuktikan pada kutipan berikut ini. 

 

“Dengan keras Mbah Danu diperintahkannya keluar dari kamar seperti Mbah 

Danu mengusir setan-setan dari tubuh-tubuh orang sakit.” 

 

Di rumah Pak Jaksa, dibuktikan pada kutipan berikut ini. 

  “…ketika Mr. Salyo Kunto, salah seorang menantu Pak Jaksa, bersama istrinya 

mengunjungi mertuanya.” 

Di pekarangan rumah Pak Jaksa, dibuktikan pada kutipan berikut ini. 

“Ukurannya istimewa besar, karena Pak Jaksa mempunyai 60 pohon kelapa di 

pekarangannya.” 

 

c. Latar Sosial: di dalam cerpen Mbah Danu terdapat tradisi atau kebiasaan orang 

pada zaman dahulu yang biasa dilakukan oleh seorang dukun terhadap orang 

yang sakit dengan cara-cara yang tidak masuk akal dan dengan tidak berdasarkan 

etika dan norma. Hal semacam itu bertentangan dengan nilai dan norma agama. 

Seperti pada kutipan berikut ini. 

“Bu Jaksa, sesuai dengan tradisi, segera menyuruh panggil Mbah Danu.” 

 

5. Alur atau Plot 

          Alur atau plot dalam cerpen Mbah Danu menggunakan alur maju karena 

ceritanya disampaikan secara runtut dari awal hingga akhir cerita. 
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6. Sudut Pandang 

          Pada orang ketiga, sudut pandang serba tahu. Karena pada cerpen Mbah Danu 

pengarang memakai kata ganti nama orang, dan pengarang juga tidak terlibat dalam 

peristiwa cerpen tersebut. Sudut pandang serba tahu, karena pengarang bertindak 

serba tahu mengenai watak, sikap, dan keadaan para tokohnya.  Ditunjukan pada 

kalimat,  

“Wajahnya kasar-kasar seperti tengkorang, kulitnya liat seperti belulang, 

pipinya selalu menonjol oleh susur tembakau yang ada dalam mulutnya, 

jalannya tegak seperti orang maharani yang angkuh…” 

 

          Dalam kutipan tersebut jelas sekali pengarang bertindak sebagai seorang yang 

serba tahu akan watak, sikap, dan keadaan tokoh Mbah Danu yang mempunyai sikap 

yang angkuh dan pada kutipan, 

“Si Nah, gadis pelayan pada keluarga Pak Jasksa (pensiun) telah sebulan sakit 

demam. Keadaannya makin lama makin parah. Matanya kelihatan putihnya 

saja, mulutnya berbuih…”. 

 

          Jelas sekali pada kutipan tersebut menggunakan orang ketiga, sudut pandang 

serba tahu karena pengarang memakai kata ganti nama orang seperti “Si Nah”, “Pak 

Jaksa”. Dan pengarang seakan-akan mengetahui pasti mengenai keadaan Si Nah. 

7. Gaya Penceritaan 

          Pengarang menggunakan gaya dengan cara mengungkapkan masalah yang 

ditampilkannya. Pada saat tahap klimaks pengarang mengungkapkan masalah pada 

saat Mbah Danu tidak diizinkan menginjak kakinya di rumah Pak Jaksa dan saat 
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Mbok Rah mati, tetangga-tetanggantya mengira bahwa tulah atau kualat Mbah Danu 

yang mengakibatkan Mbok Rah mati. 

          Dan pilihan kata dari pengarang menggunakan beberapa gaya bahasa, yaitu: 

a. “Wajahnya kasar-kasar seperti tengkorak”, kata tersebut termasuk gaya bahasa 

metafora. 

b. “Kulitnya liat seperti belulang”, kata tersebut termasuk gaya bahasa metafora. 

c. “Jalannya tegak seperti seorang maharani yang angkuh”, kata tersebut termasuk 

gaya metafora. 

d. “Kadang-kadang meringkik seperti kuda”, kata tersebut termasuk gaya 

hiperbola. 

e. “Nah akan menjelma seperti macan gadungan”, kata tersebut termasuk gaya 

bahasa metafora. 

f. “Nah tengah mengeong-ngeong seperti kucing kasmaran”, kata tersebut 

termasuk gaya bahasa metafora. 

g. “Nah mengigau dengan mata tertutup, buih di mulutnya meleleh ke bawah 

membasahi bantalnya yang kumal seperti tempat duduk Jeep Militer yang sudah 

tua”, kata tersebut termasuk gaya bahasa metafora dan gaya bahasa metonimia. 

h. “Wajahnya pucat seperti kain mori”, kata tersebut termasuk gaya bahasa 

metafora. 

i. “Napas si sakit seperti ububan pandai besi bunyinya”, kata tersebut termasuk 

gaya bahasa metafora. 
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j. “Ia memeberi resep kinine, yang pada masa itu satu-satunya obat yang mujarab 

untuk malaria”, termasuk gaya bahasa metonimia. 

k. “Kita telah berbuat sebaik mungkin”, termasuk gaya bahasa eufimisme. 

8. Amanat pada cerpen Mbah Danu adalah; 

a. jangan terlalu percaya terhadap pengobatan dengan media gaib dan hindari hal-

hal yang takhayul karena termasuk perbuatan musyrik (menyekutukan Allah 

swt.); 

b. Minumlah obat jika sakit sesuai yang dianjurkan oleh Dokter. 

“Matanya membara. Mr. Salyo merasa tengkuknya dingin. Ia menghela napas 

panjang dan melemparkan pandang terakhir kepada bale-bale tempat semalam 

jenazah terbaring. Dengan sangat tiba-tiba ia terpekik dan telunjuknya 

diacungkan ke sudut kamar. Matanya terbelalak lebar-lebar. Nyonya Salyo dan 

Mbah Danu menengok. Dan juga mereka melihat pil kinine membukit di lantai 

di bawah bale-bale Mbok Rah.”  

 

       Dalam kutipan di atas sudah jelas bahwa Mbok Rah meninggal bukan karena 

kualat Mbah Danu tetapi karena obatnya tidak di minum. 

 

 

8. Hakikat Mengonstruksi Teks Cerita Pendek  

            Berlakunya Kurikulum 2013 dalam pelajaran Bahasa Indonesia terdapat materi 

mengonstruksi teks cerita pendek. Dalam Kurikulum 2013 mengonstruksi disejajarkan 

dengan menulis, karena sama dengan menghasilkan sebuah tulisan atau teks. 

            Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara langsung, yang dilakukan tidak secara tatap muka dengan orang 

lain (Tarigan, 2008: 3). Menurutnya menulis adalah usaha untuk menurunkan atau 
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melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca dan memahaminya.  

            Keterampilan menulis tidak didapatkan secara langsung, tetapi harus melalui 

proses belajar dan berlatih. Berdasarkan sifatnya yang produktif dan reseptif, penulis 

harus memanfaatkan segala hal yang berkaitan dengan proses menulis. Mengetahui 

pentingnya proses menulis, maka hal itu perlu diajarkan kepada peserta didik dengan 

memberikan latihan. Dengan demikian, menulis adalah kegiatan menuangkan gagasan, 

ide atau pendapat yang akan disampaikan kepada orang lain melalui media bahasa tulis. 

            Menurut Widyamartaya (2005: 102), “Menulis cerpen ialah menulis tentang 

sebuah peristiwa atau kejadian pokok.” Lain halnya dengan pendapat Sumardjo (1988: 

92) yang mengemukakan bahwa menulis cerita pendek adalah seni, keterampilan 

menyajikan cerita. Menulis cerpen merupakan kegiatan menuangkan gagasan, pikiran 

maupun perasaan dalam sebuah tulisan yang berbentuk cerita pendek.  

            Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis 

cerpen merupakan seni atau keterampilan menyajikan cerita tentang sebuah peristiwa. 

 

9. Hakikat Cerita Pendek 

a. Pengertian Cerita Pendek 

            Cerita pendek merupakan salah satu jenis teks yang dipelajari siswa 

berdasarkan Kurikulum 2013 revisi. Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu 

jenis karya fiksi berbentuk prosa yang harus diajarkan kepada siswa di sekolah. Sesuai 

dengan namanya, cerpen dapat diartikan sebagai cerita berbentuk prosa yang pendek. 
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            Cerpen merupakan cerita yang pendek berbentuk karangan bebas dan rekaan 

atau khayalan. Cerpen mudah dikenal masyarakat, karena penggunaan kata-katanya 

sangat ekonomis dan sumber ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari, baik 

pengalaman sendiri maupun orang lain. Poe dalam Nurgiyantoro (2015: 12), sebagai 

sastrawan kenamaan Amerika, mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang 

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

            Pendapat di atas sejalan dengan Nurgiyantoro (2015: 12) mengemukakan, 

“Cerpen adalah cerita yang pendek. Akan tetapi, berupa ukuran panjang pendek itu 

memang tidak ada aturannya, tidak ada satu kesepakatan di antara para pengarang dan 

para ahli.”  Hal ini senada diungkapkan oleh Hidayati (2009: 91), “Cerpen adalah suatu 

bentuk karangan dalam bentuk prosa fiksi dengan ukuran yang relatif pendek, yang 

bisa selesai dibaca dalam sekali duduk, artinya tidak memerlukan waktu yang banyak.” 

Kosasih (2014: 111), mengungkapkan bahwa pengertian cerpen adalah cerita yang 

habis dibaca sekitar sepuluh menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500-

5.000 kata. Jadi, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca 

dalam sekali duduk. Lain halnya dengan Sumardjo dalam Hidayati (2009: 91) 

menjelaskan bahwa cerpen menurut wujud fisiknya adalah cerita yang pendek. Ukuran 

panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Artinya tidak ada penjelasan yang 

mutlak atau pasti mengenai keharusan panjang pendeknya cerita.  

            Selanjutnya Nurgiyantoro (2015: 12) menjelaskan,  

Walaupun sama-sama pendek, panjang cerpen itu sendiri bervariasi. Ada cerpen 

yang pendek (short short story), bahkan mungkin pendek sekali: berkisar lima 

ratus kata; ada cerpen yang panjangnya cukupan (middle short story), serta ada 
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cerpen yang panjang (long short story), yang terdiri dari puluhan (atau bahkan 

beberapa puluh) ribu kata.  

 

            Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (2008: 263) 

dijelaskan, “cerpen merupakan kisahan pendek (kurang dari 10.000 kata) yang 

memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam 

satu situasi (pada suatu ketika).” Hal ini sesuai dengan pendapat Sumardjo (2007: 202) 

menyatakan bahwa cerita pendek merupakan fiksi yang selesai dibaca dalam sekali 

duduk. Oleh karena itu, cerita yang disajikan dalam cerpen terbatas hanya memiliki 

satu kisah atau satu peristiwa. Dipihak lain, Sayuti (2017: 56) mengemukakan bahwa 

cerpen menunjukkan kualitas yang bersifat pemadatan (compression), pemusatan 

(concentration), dan pendalaman (intensity) yang semuanya berkaitan dengan panjang 

cerita dan kualitas struktural yang diisyaratkan oleh panjang cerita itu 

            Definisi-definisi yang telah diuraikan sebelumnya, menjelaskan bahwa cerpen 

merupakan cerita yang dibatasi oleh beberapa ketentuan agar sesuai dengan namanya 

yaitu cerita pendek. Pemusatan diri pada satu tokoh dalam satu situasi seperti definisi 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pendapatnya Sumardjo menjadi salah satu 

ciri cerpen. Pemusatan pada satu tokoh tersebut menyebabkan konflik dan alur yang 

ada dalam cerpen menjadi sederhana. Selain itu, biasanya penulis hanya menampilkan 

dua atau tiga tokoh lain saja selain tokoh utama dalam cerpen.   

            Berdasarkan uraian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teks cerpen   

adalah karya sastra berbentuk prosa yang hanya menceritakan satu konflik yang 

dialami oleh tokoh utamanya dengan alur yang sederhana sehingga dapat dibaca hanya 
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dalam sekali duduk, artinya tidak membutuhkan waktu lama cukup dibaca dari awal 

sampai akhir cerita dalam satu waktu. 

 

b. Ciri-Ciri Cerita Pendek 

            Sebelum membicarakan mengenai unsur-unsur pembangun cerpen, terlebih 

dahulu akan diperkenalkan beberapa ciri dari teks cerita pendek. 

            Ciri-ciri cerpen menurut Nurgiyantoro (2015: 12-13) yaitu, 

1) Plot cerita pendek pada umunya tunggal, hanya terdiri dari satu urutan 

peristiwa yang diikuti sampai cerita berakhir, maka konflik yag dibangun 

dan kalimat yang akan diperoleh pun bersifat tunggal pula. 

2) Cerita pendek hanya berisi satu tema. 

3) Jumlah tokoh dalam cerita pendek lebih terbatas. 

4) Latar yang diperlukan dalam cerita pendek hanya memerlukan pelukisan 

secara garis besar, atau bahkan hanya secara implisit, asal telah mampu 

memberikan suasana tertentu yang dimaksud. 

5) Harus memiliki kepaduan (unity). 

 

            Lebih singkat, Kosasih (2014: 111) mengemukakan ciri-ciri cerita pendek 

adalah 

1) alur lebih sederhana; 

2) tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang; dan 

3) latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas. 

            Sejalan dengan pendapat di atas Sayuti (2017: 55-56) mengungkapkan, 

Sebuah cerpen biasanya memiliki plot yang diarahkan pada insiden atau 

peristiwa tunggal, Sebuah cerpen biasanya didasarkan pada insiden tunggal yang 

memiliki signifikansi besar bagi tokohnya. Di samping hal tersebut, kualitas 

watak tokoh dalam cerpen jarang dikembangkan secara penuh karena 

pengembangan semacam itu membutuhkan waktu, sementara pengarang sendiri 

sering kurang memiliki kesempatan untuk itu. Tokoh dalam cerpen biasanya 

langsung ditunjukkan karakternya. Karakter dalam cerpen lebih merupakan 

“penunjukan” daripada hasil “pengembangan”. Dimensi waktu dalam cerpen 
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juga cenderung terbatas walaupun dijumpai pula cerpen-cerpen yang 

menunjukkan dimensi waktu yang relatif luas. 

 

            Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cerita pendek dalam 

penyajiannya mengemas suatu cerita secara singkat, padat dan jelas yang beralur 

tunggal, bertema tunggal, dan penggambaran watak tokoh secara sederhana. 

 

c. Unsur-Unsur Pembangun Cerita Pendek 

            Sebuah karya fiksi dibangun oleh unsur-unsur pembangun. Hal tersebut juga 

dimiliki oleh cerpen. Unsur-unsur pembangun yang dimiliki oleh cerita pendek terdiri 

dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nurgiyantoro (2015: 30), berpendapat bahwa unsur 

intrinsik adalah unsur- unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Sementara itu, 

unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara 

tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Lain 

halya dengan pendapat Tjahjono (1988: 107) menyatakan, “seperti halnya puisi maka 

prosa fiksi pun terbentuk oleh dua lapis, yaitu lapis bentuk dan lapis makna.” Menurut 

penulis, pendapat Tjahjono pun sama dengan pendapat Nurgiyantoro hanya berbeda 

istilahnya saja. 

            Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 

pembangun teks cerpen teridiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Berikut penulis 

jabarkan pendapat para ahli tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik teks cerita 

pendek. 
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1) Unsur Intrinsik Cerita Pendek 

            Unsur intrinsik adalah unsur yang berada langsung dalam cerpen itu sendiri.  

Kosasih (2014: 117) mengemukakan, “Unsur intrinsik mencakup penokohan, latar, 

alur, tema, dan amanat.” 

            Nurgiyantoro dalam Hidayati (2009: 96) mengatakan bahwa, secara garis besar 

unsur intrinsik pembentuk prosa fiksi adalah plot, tema, penokohan, dan latar. Keempat 

unsur tersebut merupakan unsur penting dalam membentuk sebuah karangan.  

            Sayuti (2017: 68) mengungkapkan, 

Elemen-elemen pembangun prosa fiksi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 

tiga bagian, yaitu fakta cerita, sarana cerita, dan tema. Fakta cerita merupakan 

hal-hal yang akan diceritakan di dalam sebuah karya fiksi. Fakta cerita meliputi 

plot, tokoh, dan latar. Sarana cerita merupakan hal-hal yang dimanfaatkan oleh 

pengarang dalam memilih dan menata detail-detail cerita. Sarana cerita meliputi 

unsur judul, sudut pandang, gaya, dan nada. Tema adalah makna cerita, gagasan 

sentral, atau dasar cerita. 

       

            Selanjutnya Tjahjono (1988: 107) mengatakan bahwa unsur instrinsik teks 

cerita pendek terdiri dari plot atau alur, karakter dan karakterisasi, latar atau panorama 

(setting), titik kisah (point of view), dan gaya.     

            Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan   

bahwa unsur intrinsik teks cerita pendek terdiri dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, 

sudut pandang, gaya penceritaan, dan amanat. Berikut penulis paparkan unsur intrinsik 

teks cerpen tersebut. 

a) Tema atau Theme 

            Tema atau theme merupakan ide dasar yang bertindak sebagai titik tolak 

keberangkatan pengarang dalam menyusun sebuah cerita (Tjahjono, 1988: 158). Oleh 
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karena itu, seorang pengarang harus sudah menyiapkan tema terlebih dahulu sebelum 

menulis ceritanya. Hal senada diungkapkan Sayuti (2017: 199) yang menyatakan 

bahwa, 

Dalam pengertiannya yang paling sederhana, tema adalah makna cerita, gagasan 

sentral, atau dasar cerita. Istilah tema sering disamakan pengertiannya dengan 

topik, padahal kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda. Topik dalam 

suatu karya adalah pokok pembicaraan, sedangkan tema merupakan gagasan 

sentral, yakni sesuatu yang hendak diperjuangkan dalam dan melalui karya fiksi. 

 

            Sementara itu Aksan (2015: 33) mengatakan bahwa tema adalah pokok pikiran 

yang menjadi dasar cerita. Apa yang hendak kita sampaikan dalam cerita dan pesan 

melalui cerita. Tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya Stanton dan 

Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2015: 114), mengemukakan bahwa tema (theme) adalah 

makna yang dikandung oleh sebuah cerita. 

            Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tema 

merupakan makna yang ada dalam cerita, pokok pikiran dalam sebuah cerita, dan 

implikasi yang penting bagi suatu cerita secara keseluruhan, bukan sebagian dari suatu 

cerita yang dapat dipisahkan. 

b) Tokoh 

            Aspek tokoh dalam teks cerita pendek merupakan aspek yang lebih menarik 

perhatian. Dalam membaca atau menganalisis cerpen, biasanya pembaca tidak butuh 

mempertanyakan apa yang kemudian terjadi, tetapi para pembaca sering 

mempertanyakan peristiwa yang terjadi kemudian itu menimpa siapa. 

            Nurgiyantoro (2015: 247) mengatakan “istilah tokoh menunjuk pada orangnya, 

pelaku cerita”. Sementara itu menurut Riswandi dan Kusmini (2013: 56), “tokoh adalah 
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pelaku cerita. Tokoh ini tidak selalu berwujud manusia, tergantung pada siapa yang 

diceritakannya itu dalam cerita…”.  

            Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Tokoh dalam fiksi 

merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga merupakan gambaran dari orang-

orang yang hidup di alam nyata (Wiyatmi, 2006: 30). Tjahjono menyebut tokoh dengan 

istilah karakter yaitu tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita (Tjahjono, 1988:138). 

           Tjahjono (1988: 142) mengemukakan, 

 

           Ditinjau dari sikap, watak, dan sebagainya tokoh dibedakan menjadi tiga yaitu 

(1) tokoh protagonis, yakni tokoh yang memiliki watak dan sikap hidup yang 

baik sehingga disenangi pembaca; 

(2) tokoh antagonis, yakni tokoh yang memiliki watak yang tidak sesuai dengan 

kehendak pembaca, biasanya berupa tokoh-tokoh dengan watak dan sifat 

yang jahat yang tentunya amat tidak disenangi pembaca; dan 

(3) tokoh tritagonis, yakni tokoh yang selalu bertindak sebagai pihak ketiga 

yang berusaha menjadi juru damai dalam konflik yang terjadi antara tokoh 

protagonist dengan tokoh-tokoh antagonis. 

 

            Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh yaitu tokoh-tokoh 

yang ada dalam sebuah cerita dibedakan menjadi tiga yaitu tokoh protagonis, tokoh 

antagonis, dan tokoh tritagonis. 

c) Penokohan  

            Riswandi dan Kusmini (2013: 56) menjelaskan bahwa penokohan adalah cara  

pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya itu dalam cerita.            

Tjahjono menyebut penokohan dengan istilah karakterisasi. Karakterisasi adalah cara 

pengarang melukiskan tokoh-tokoh dalam cerita yang ditulisnya (Tjahjono, 1988: 138). 

Dalam menampilkan tokoh-tokoh dan watak tokoh dalam suatu cerita ada beberapa 

cara yang dilakukan pengarang. 
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            Saad dalam Tjahjono (1988: 138) mengungkapkan,  

Cara pengarang melukiskan keadaan dan watak tokoh-tokohnya dapat melalui  

dua jalan yaitu: cara analitik dan cara dramatik. Dalam cara analitik seorang 

pengarang akan menjelaskan secara langsung keadaan dan watak tokoh-

tokohnya. Artinya, langsung dilukiskan bagaimana keadaan fisik maupun sikap 

atau watak dari tokohnya. Sedangkan, dengan cara dramatik, dapat dilakukan 

melalui berbagai macam cara, yaitu melukiskan keadaan sekitar tokoh, 

melukiskan reaksi tokoh lain terhadap tokoh utama, melukiskan pikiran dan 

perasaan tokoh, dan melukiskan perbuatan tokoh. 

(1) Melukiskan Keadaan Sekitar Tokoh 

 Hal ini sejalan dengan konsep psikologis bahwa lingkungan sekitar 

berpengaruh terhadap diri seseorang. Atau sebaliknya lingkungan tempat 

seseorang tinggal itu sebenarnya merupakan manifestasi dari watak orang 

tersebut. 

(2) Melukiskan Reaksi Tokoh Lain terhadap Tokoh Utama 

 Sebagai makhluk sosial, seseorang tak mungkin terlepas dari perbincangan 

orang lain. Dari perbincangan-perbincangan itu kadang kala kita terseret 

untuk membicarakan watak, tingkah laku, perbuatan, sikap, dan sebagainya 

tentang diri seseorang. Dalam sebuah cerita, seorang pengarang pun kadang 

kala memakai reaksi tokoh lain untuk melukiskan keadaan tokoh utama.  

(3) Melukiskan Pikiran dan Perasaan Tokoh 

Melalui jalan pikiran dan perasaan seseorang kita akan dapat mengetahui 

watak orang tersebut.  

(4) Melukiskan Perbuatan Tokoh 

Perbuatan seseorang sesungguhnya merupakan perwujudan dari sikap hidup 

dan watak orang tersebut.  

             

            Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

penokohan yaitu cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokohnya yang terdiri 

dari dua cara yaitu dengan cara analitik dan cara dramatik. 

d) Latar atau Setting 

            Menurut Sayuti (2017: 149) bahwa sebuah karya fiksi, baik cerpen maupun 

novel, harus terjadi pada suatu tempat dan dalam suatu waktu, seperti halnya kehidupan 

ini yang juga berlangsung dalam ruang dan waktu.  
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            Tjahjono (1988: 144) mengungkapkan, 

Latar atau setting dalam prosa fiksi dibedakan  menjadi empat macam, yaitu: 1) 

latar alam (geographic setting) yang didalamnya dilukiskan perihal tempat atau 

lokasi peristiwa itu terjadi dalam ruang ala mini: di kota, di desa, kampung, laut, 

pesisir, hutan, pegunungan, dan sebagainya; 2) latar waktu (temporal setting) 

yaitu latar yang melukiskan kapan peristiwa itu terjadi; pada tahun berapa, pada 

musim apa, hari, jam, senja hari, tengah malam, akhir bulan, dan sebagainya; 3) 

latar sosial (social setting) yang melukiskan dalam lingkungan sosial mana 

peristiwa itu terjalin: lingkungan para buruh pabrik, lingkungan kaum the haves, 

lingkungan para nelayan, dan sebagainya; dan 4) latar ruang (spatial setting) 

yaitu latar yang melukiskan dalam ruang yang bagaimana peristiwa itu 

berlangsung: dalam kamar, dalam aula, dalam toko, dalam ruang pesta dan 

sebagainya. 

 

            Menurut Abrams dalam Nurgiyantoro (2015: 302) menjelaskan bahwa latar 

atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu menunjuk pada pengertian tempat, 

hubungan waktu sejarah, dan lingkungan sosial tempat terjadinya aperistiwa-peristiwa 

yang diceritakan.    

            Sejalan dengan pendapat Tjahjono dan Abrams di atas Sayuti (2017: 150) 

menyatakan bahwa, 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, 

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. 

Secara garis besar deskripsi latar fiksi dapat dikategorikan 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 latar sosial berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan.   

 

            Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut makan dapat disimpulkan bahwa latar 

merupakan penggambaran mengenai tempat, waktu, dan keadaan sosial terjadi 

peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. 
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e) Alur atau Plot 

            Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah 

cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara 

kausal saja.  

            Wellek dalam Tjahjono (1988: 107) berpendapat bahwa plot merupakan 

struktur penceritaan. Senada dengan pendapat di atas Oemarjati dalam Tjahjono (1988: 

107) menyimpulkan bahwa plot itu adalah struktur penyusunan kejadian-kejadian 

dalam cerita secara logis. Menurut Saad dalam Tjahjono (1988: 107), “Plot itu adalah 

sambung-sinambungnya peristiwa berdasarkan hukum sebab akibat atau kausalitas, 

plot tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, tetapi yang lebih penting ialah 

menjelaskan mengapa hal itu terjadi.”  

            Tjahjono (1988: 109) membagi tahapan dalam plot menjadi, “tahapan 

permulaan, tahapan pertikaian, tahapan perumitan, tahapan puncak, tahapan peleraian, 

dan tahapan akhir.” Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Montaque dan 

Henshaw dalam Tjahjono (1988: 109) yang membagi tahapan plot itu menjadi: tahapan 

exposition, tahapan inciting force, tahapan rising action, tahapan crisis, tahapan climax, 

tahapan falling action dan tahapan conclusion. Lain halnya dengan pendapat Sayuti 

(2017: 70) menjelaskan, “secara kasar struktur alur atau plot dapat dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir.” 

            Suatu peristiwa sudah dapat dipastikan akan terjadi dari satu titik waktu ke titik 

waktu yang lain. Alur atau plot berupa rangkaian peristiwa maka akan terjalin dalam 

sebuah rangkaian waktu. Plot terdiri dari plot kronologis yang berarti menggunakan 
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tahapan waktu yang urut, dari peristiwa A, lalu peristiwa B, C, D dan akhirnya sampai 

peristiwa Z. Plot semacam ini disebut alur maju (plot progresif). Plot yang 

menceritakan peristiwa dari Z terlebih dahulu, baru A, B, C, sampai ke Z lagi disebut 

alur mundur atau sorot balik (flashback). 

            Bertolak dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alur atau plot 

adalah struktur penceritaan dalam cerpen yang didalamnya berisi rangkaian kejadian 

atau peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab akibat (kausalitas) serta logis. 

Alur atau plot terdiri dari alur maju (plot progresif) dan alur mundur atau sorot balik 

(flashback). 

f) Sudut Pandang atau Point of View 

            Sayuti (2017: 177) menjelaskan,  

Sudut pandang atau point of view yang mempemasalahkan siapa yang bercerita, 

merupakan pilihan atau ketentuan pegarang yang akan berpengaruh sekali dalam 

menentukan corak dan gaya cerita yang diciptakannya. Dikatakan demikian, 

karena watak dan kepribadian pengarang akan banyak menentukan cerita yang 

dituturkan kepada pembaca. Masing-masing pengarang memiliki pandangan 

hidup, kepercayaan, dan temperamen yang berbeda-beda. Dengan begitu, 

penentuan pengarang tentang siapa yang akan menceritakan segala sesuatu 

dalam fiksi berpengaruh sekali terhadap wujud cerita. 

 

            Menurut Nurgiyantoro (2015: 336) bahwa sudut pandang dalam karya fiksi 

mempersoalkan: siapa yang menceritakan, atau dari posisi mana (siapa) peristiwa dan 

tindakan itu dilihat.” Sudut pandang atau pusat pengisahan (point of view) 

dipergunakan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa 

di dalam cerita sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh (Sayuti, 2017: 177). 
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            Sejalan dengan pendapat-pendapat sebelumnya Tjahjono (1988: 145) 

menyatakan bahwa titik kisah dalam prosa fiksi adalah bagaimana cara pengarang 

menempatkan atau memperlakukan dirinya dalam cerita yang ditulisnya. 

            Keraf dalam Tjahjono (1988: 145) titik kisah dibedakan menjadi dua pola 

utama, yaitu: 

(1) Pola Orang Pertama 

    Dalam pola orang pertama ini penulis tampak terlibat dalam cerita yang 

dikarangnya. Kata ganti yang dipakai biasanya adalah kata ganti aku, saya, 

dan kami. Dalam pola orang pertama kedudukan pengarang dapat 

dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu pengarang sebagai tokoh utama, 

pengarang sebagai pengamat tidak langsung, dan pengarang sebagai 

pengamat langsung. 

(2) Pola Orang Ketiga 

    Pola oraang ketiga secara eksplisit memakai kata ganti dia, ia, atau nama 

orang. Dalam pola ini pengarang tidak terlibat baik secara langsung maupun 

tidak langsung peristiwa yang terjadi pada cerita tersebut. Pengarang berada 

jauh di luar jalinan kisah itu, tidak ikut di dalam segala pola tingkah para 

tokoh dalam cerita yang ditulisnya. Dalam pola ini pengarang dapat 

diibaratkan sebagai dalang, orang yang bercerita tetapi tanpa harus terlibat 

dengan peristiwa yang dialami tokoh-tokoh yang diceritakannya. Pola orang 

ketiga ini dibedakan menjadi dua tipe, yakni sudut pandangan serba tahu 

(panoramic point of view), dan sudut pandangan terarah (sharp focus point of 

view).  

 

            Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa sudut 

pandang adalah cara pandang pengarang melihat suatu kejadian. 

g) Gaya Penceritaan 

            Tjahjono (1988:151) menjelaskan, 

Gaya diambil dari istilah bahasa Inggris style yang berasal dari kata bahasa Latin 

stilus yang memiliki arti dasar “alat untuk menulis”. Sedangkan, secara 

konsepsional gaya berarti cara, teknik, maupun bentuk yang digunakan 

pengarang untuk menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media 

bahasa yang indah dan harmonis serta mampu menciptakan nuansa makna dan 

suasana yang dapat menyentuh pikiran dan perasaan pembaca. 
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            Gaya merupakan perwujudan pribadi pengarangnya, sehingga masing-masing 

pengarang itu selalu memiliki gaya tersendiri yang berbeda dengan gaya pengarang 

lain (Tjahjono, 1988: 151). 

            Tjahjono (1988: 201) membagi gaya bahasa menjadi empat jenis, yaitu 

(1) gaya bahasa perbandingan (personifikasi, metafora, asosiasi, metonimia, 

simbolik, tropen, litotes, eufimisme, hiperbola, sinekdoche, alusio, 

perifrasis, dan antonomasia);  

(2) gaya bahasa penegasan (pleonasme, paralelisme, repetisi, tautologi, simetri, 

klimaks, antiklimaks, asindeton, polisindeton, enumerasio, inversi, retoris, 

koreksio, eksklamasio, elipsi, preterito, dan retisentis);  

(3) gaya bahasa sindiran (ironi, sinisme, dan sarkasme);  

(4) gaya bahasa pertentangan (paradoks, kontradiksi in terminis, antithesis, 

okupasi, dan anakhronisme).  

 

            Gaya bahasa merupakan bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan 

efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu 

dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Penggunaan gaya bahasa ini dapat 

mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Gaya bahasa merupakan bentuk 

retorik, yaitu penggunaan kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau 

mempengaruhi penyimak dan pembaca. 

            Sementara itu menurut Wiyatmi (2006: 42), menyatakan bahwa gaya bahasa 

merupakan cara pengungkapan seseorang yang khas bagi seorang pengarang. Gaya 

meliputi penggunaan diksi (pilihan kata), imajeri (citraan), dan sintaksis (pilihan pola 

kalimat). Sama halnya dengan pendapat Wiyatmi maka Sayuti (2017: 189) 

berpendapat, “gaya merupakan cara pengungkapan seorang yang khas bagi seorang 

pengarang.”  
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            Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa gaya merupakan 

cara pengarang dalam menyampaikan gagasannya, meski dua orang pengarang 

memakai alur, karakter, dan latar yang sama, hasil tulisan keduanya bisa sangat 

berbeda. 

h) Amanat 

            Kosasih (2014: 123) menjelaskan, 

Dalam cerpen terkandung pula amanat atau pesan-pesan. Amanat suatu cerpen 

selalu berkaitan dengan temanya. Cerpen yang bertema kasih sayang, 

amanatnya tidak akan jauh dari pentingnya kita menebar kasih sayang kepada 

sesama. Cerpen yang bertema ketuhanan, amanatnya berkisar tentang 

pentingnya bertakwa pada Tuhan YME.  

 

            Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (2008: 47) dijelaskan 

bahwa amanat yaitu gagasan yang mendasari karya sastra; pesan yang ingin 

disampaikan kepada pembaca atau pendengar. 

            Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa amanat merupakan pesan 

yang disampaikan pengarang dalam tulisannya. 

 

2) Unsur Ekstrinsik Cerita Pendek 

            Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerpen. Unsur ekstrinsik 

sangat berpengaruh terhadap keberadaan atau latar belakang peristiwa cerpen itu 

sendiri dan jati diri pengarangnya. Kosasih (2014:124), berpendapat bahwa kelahiran 

cerpen sering kali dipengaruhi oleh peristiwa tertentu atau kondisi sosial budaya ketika 

cerpen itu dibuat. Artinya, peristiwa atau kondisi sosial sering kali dijadikan inspirasi 

seorang pengarang untuk menjadikan tema cerpennya. 
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            Wellek & Warren dalam Nurgiyantoro (2013: 24), menyatakan unsur ekstrinsik 

terdiri dari sejumlah unsur, sebagai berikut. 

a) Keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, 

dan pandangan hidup yang kesemuanya itu akan memengaruhi karya yang 

ditulisnya. 

b) Psikologi, baik yang berupa psikologi pengarang (yang mencakup proses 

kreatifnya), psikologi pembaca, maupun penerapan prinsip psikologi dalam 

karya. 

c) Keadaan di lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga 

akan berpengaruh terhadap karya sastra. 

d) Pandangan hidup suatu bangsa dan berbagai karya seni yang lain. 

 

            Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ekstrinsik 

teks cerita pendek terdiri dari latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, dan 

tempat cerpen dikarang. 

 

10. Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 

Individualization 

a. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

            Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara pendidik 

dengan peserta didik dalam situasi pendidikan atau pengajaran secara sadar dan 

terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seorang pendidik dituntut untuk 

mengguna kan berbagai model pembelajaran secara bervariasi. 

            Model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 

para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar (Trianto, 2010: 22).              
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      Cohen dalam Asma (2006: 11) menyatakan,  

Pembelajaran cooperative learning adalah kerja kelompok yang menunjukkan 

ciri sosiologis yaitu penekanannya pada aspek tugas-tugas kolektif yang harus 

dikerjakan bersama dalam kelompok dan pendelegasian wewenang siswa 

kepada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dalam membimbing siswa 

menyelesaikan materi atau tugas. 

 

            Senada dengan pendapat di atas Shoimin (2014: 45) menjelaskan bahwa 

cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang mana siswa belajar 

dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Di pihak 

lain, Sanjaya (2006: 241) mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

adalah serangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

            Berrdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Cooperative Learning adalah siswa belajar dan bekerja sama dalam satu kelompok 

dengan tingkat kemampuan yang berbeda untuk memecahkan masalah-masalah yang 

ada dalam tugas. Suasana belajar dan rasa kebersamaan yang tumbuh dan berkembang 

di antara sesama anggota kelompok memungkinkan siswa untuk mengerti dan 

memahami materi pelajaran dengan lebih baik. 

 

b. Model Pembelajaran Team Assisted Individualization 

            Model Pembelajaran Team Assisted Individualization merupakan perpaduan 

antara pembelajaran kooperatif dengan individu. Model ini merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kemampuan siswa, di mana siswa 
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dikelompokkan berdasarkan kemampuan yang beragam dan setiap siswa memiliki 

kesempatan untuk sukses dalam mencapai tujuan pembelajaran (Huda, 2017: 125). 

            Menurut Suyitno (2007: 10) menyatakan, 

Dalam model pembelajaran team assisted individualization, siswa ditempatkan 

dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang heterogen dan 

selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang 

memerlukannya. Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan para siswa dapat 

meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial yang 

tinggi. 

 

            Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization ini 

dikembangkan oleh Robert E. Slavin dalam karyanya Cooperatine Learning: Theory, 

Research and Practice. Slavin (2015: 187) memberikan penjelasan bahwa dasar 

pemikiran di balik individualisasi pembelajaran adalah bahwa para siswa memasuki 

kelas dengan pengetahuan, kemampuan, dan motivasi yang sangat beragam. Ketika 

guru menyampaikan sebuah pelajaran kepada bermacam-macam kelompok, besar 

kemungkinan ada sebagian peserta didik yang tidak memiliki syarat kemampuan untuk 

mempelajari pelajaran tersebut dan akan gagal memperoleh manfaat dari model 

pembelajaran tersebut. Peserta didik lainnya mungkin malah sudah tahu materi itu, atau 

bisa mempelajarinya dengan sangat cepat sehingga waktu pembelajaran yang 

dihabiskan bagi mereka hanya membuang waktu. 

            Model pembelajaran Team Assisted Individualization mudah diterapkan, 

peserta didik ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 peserta didik) 

yang heterogen serta diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi peserta 

didik yang memerlukannya. Dengan pembelajaran kelompok diharapkan para peserta 
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didik dapat meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial yang 

tinggi. Sebelum dibentuk kelompok, peserta didik diajarkan bagaimana bekerja sama 

dalam suatu kelompok, peserta didik diajarkan menjadi pendengar yang baik, dapat 

memberikan penjelasan kepada teman sekelompok, berdiskusi, mendorong teman lain 

untuk bekerja sama, menghargai pendapat teman lain, melibatkan aktivitas seluruh 

peserta didik tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran peserta didik sebagai 

tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement.  

            Salah satu ciri pembelajaran kooperatif adalah kemampuan peserta didik untuk 

bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen. Masing-masing anggota dalam 

kelompok memiliki tugas yang setara, karena pada pembelajaran kooperatif 

keberhasilan kelompok sangat diperhatikan, maka peserta didik yang pandai ikut 

bertangung jawab membantu temannya yang lemah dalam kemampuan dan 

keterampilannya, sedangkan peserta didik yang lemah akan terbantu dalam memahami 

permasalahan yang diselesaikan dalam kelompok tersebut. Aktivitas belajar dalam 

model pembelajaran Team Assisted Individualization melibatkan pengakuan tim dan 

tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu anggota (Suyitno, 2007: 20). 

            Tentang manfaat dirancangnya Team Assisted Individualization dalam 

pembelajaran adalah sebagai tambahan terhadap penyelesaian masalah manajemen dan 

motivasi dalam program-program pembelajaran individual. Team Assisted 

Individualization dirancang untuk memperoleh manfaat yang sangat besar dari potensi 

sosialisasi yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif. 
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            Tipe ini mengombinasikan keunggulan model pembelajaran kooperatif dan 

model pembelajaran individual, model pembelajaran ini dirancang untuk mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik secara individual, oleh karena itu kegiatan 

pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah. Ciri khas pada 

model pembelajaran Team Assisted Individualization ini adalah setiap peserta didik 

secara individual belajar model pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil 

belajar individual dibawa ke dalam kelompoknya masing-masing untuk didiskusikan 

dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung 

jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama. 

 

c. Langkah-langkah Model Pembelajaran Team Assisted Individualization 

            Dalam setiap proses pembelajaran baik guru maupun peserta didik tentunya 

mengharapkan perolehan hasil yang baik dan memuaskan. Begitu juga halnya dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia. Walaupun fenomena yang ada menyatakan bahwa 

hasil belajar bahasa Indonesia yang masih relatif rendah. 

            Adapun pembelajaran yang telah dikembangkan dan diyakini dapat 

meningkatkan kinerja peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas akademik salah 

satunya adalah model pembelajaran tipe Team Assisted Individualization.  

            Model pembelajaran Team Assisted Individualization memiliki delapan 

tahapan. Seperti yang dikatakan oleh Shoimin (2014: 201), 

1) Placement Test. Pada langkah ini guru memberikan tes awal (pretest) 

kepada siswa. Cara ini bisa digantikan dengan mencermati rata-rata nilai 

harian atau nilai pada bab sebelumnya yang diperoleh siswa sehingga guru 

dapat mengetahui kekurangan siswa pada bidang tertentu. 
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2) Teams. Langkah ini cukup penting dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif TAI. Pada tahap ini guru membentuk kelompok-kelompok   yang 

bersifat heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa. 

3) Teaching Group. Guru memberikan materi secara singkat menjelang 

pemberian tugas kelompok. 

4) Student Creative. Guru perlu menekankan dan menciptakan persepsi bahwa 

keberhasilan setiap siswa (individu) ditentukan oleh keberhasilan 

kelompoknya. 

5) Team Study. Pada tahapan team study siswa belajar bersama dengan 

mengerjakan tugas-tugas kelompoknya. Pada tahapan ini guru memberikan 

bantuan secara individual kepada siswa yang membutuhkan, dengan 

dibantu siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademis bagus di dalam 

kelompok tersebut yang berperan sebagai peer tutoring (tutor sebaya) 

6) Facts Test. Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang 

diperoleh siswa, misalnya dengan memberikan kuis dan sebagainya. 

7) Team Scores and Team Recognition. Selanjutnya, guru memberikan skor 

pada hasil kerja kelompok dan memberikan “gelar” penghargaan terhadap 

kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang 

kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. Misalnya, dengan menyebut 

mereka sebagai “kelompok ok” “kelompok luar biasa”, dan sebagainya. 

8) Whole-Class Units. Langkah terakhir, guru menyajikan kembali materi di 

akhir bab dengan strategi pemecahan masalah untuk seluruh siswa di 

kelasnya.  

 

            Menurut Retna (2007: 20) pembelajaran Team Assisted Individualization 

memiliki beberapa langkah yaitu: 

1) Guru menyiapkan materi bahan ajar yang akan diselesaikan oleh kelompok 

siswa.  

2) Guru memberikan pre-test kepada siswa atau melihat rata-rata nilai harian 

siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu. 

(Mengadopsi komponen Placement Test).  

3) Guru memberikan materi secara singkat. (Mengadopsi komponen Teaching 

Group). 

4) Guru membentuk kelompok kecil yang heterogen tetapi harmonis 

berdasarkan nilai ulangan harian siswa, setiap kelompok 4-5 siswa. 

(Mengadopsi komponen Teams). 

5) Setiap kelompok mengerjakan tugas dari guru berupa LKS yang telah 

dirancang sendiri sebelumnya, dan guru memberikan bantuan secara 

individual bagi yang memerlukannya. (Mengadopsi komponen Team Study). 
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6) Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya dengan 

mempresentasikan hasil kerjanya dan siap untuk diberi ulangan oleh guru. 

(Mengadopsi komponen Student Creative). 

7) Guru memberikan post-test untuk dikerjakan secara individu. (Mengadopsi 

komponen Fact Test). 

8) Guru menetapkan kelompok terbaik sampai kelompok yang kurang berhasil 

(jika ada) berdasarkan hasil koreksi. (Mengadopsi komponen Team Score 

and Team Recognition). 

9) Guru memberikan tes formatif sesuai dengan kompetensi yang ditentukan.  

 

 

            Modifikasi model pembelajaran Team Assisted Individualization, yaitu: 

Pertemua ke-1 

1) Guru memperlihatkan contoh teks cerita pendek. 

2) Peserta didik mengamati contoh teks cerita pendek yang telah diberikan oleh guru. 

3) Peserta didik menyampaikan temuannya berdasarkan contoh teks cerita pendek 

yang telah dibaca. 

4) Guru memberikan pre-test kepada peserta didik atau melihat rata-rata nilai harian 

peserta didik. 

5) Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 peserta didik secara heterogen 

berdasarkan kemampuan yang berbeda (tinggi, sedang, dan rendah).  

6) Guru memberikan materi secara singkat. 

7) Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat rangkuman, mengarahkan dan 

memberikan penegasan pada materi yang telah dipelajari. Sebelum berdiskusi 

peserta didik diberikan penegasan bahwa keberhasilan setiap individu ditentukan 

oleh keberhasilan kelompoknya (setiap peserta didik harus ikut serta dalam tugas 

kelompok). 
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8) Setiap kelompok mengerjakan tugas dari guru untuk menganalis unsur-unsur 

pembangun cerpen “Ave Maria” karya Idrus pada siklus kesatu dan cerpen “Pak 

Tua dan Tikus” karya Rahmi Suhartati pada siklus kedua, dan guru memberikan 

bantuan secara individual bagi yang membutuhkan, dengan dibantu peserta didik 

yang memiliki kemampuan akademis bagus di dalam kelompok tersebut yang 

berperan sebagai peer tutoring (tutor sebaya) 

9) Guru memberikan kuis kepada peserta didik secara individual. 

10) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas 

sedangkan kelompok lain menyimak dan menanggapi kelompok yang sedang 

presentasi. 

11) Guru memberikan skor dan menetapkan kelompok terbaik (misalnya dengan 

memberikan pujian dan tepuk tangan). 

 

Pertemuan ke-2 

 

1) Guru memberikan tes awal (pretest) kepada peserta didik atau melihat rata-rata nilai 

harian peserta didik. 

2) Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 peserta didik secara heterogen 

berdasarkan kemampuan yang berbeda (tinggi, sedang, dan rendah).  

3) Guru menyajikan materi secara singkat tentang menulis cerpen. 

4) Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat rangkuman, mengarahkan dan 

memberikan penegasan pada materi yang telah dipelajari. Sebelum berdiskusi 

peserta didik diberikan penegasan bahwa keberhasilan setiap individu ditentukan 
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oleh keberhasilan kelompoknya (setiap peserta didik harus ikut serta dalam tugas 

kelompok). 

5) Seluruh peserta didik dalam kelompoknya masing-masing menyusun kerangka 

cerpen yang memuat unsur-unsur pembangun cerpen. 

6) Seluruh peserta didik dalam kelompoknya masing-masing mengembangkan dan  

merinci kembali kerangka cerpen untuk dijadikan sebuah cerpen yang utuh. 

7) Guru memberikan bantuan secara individual bagi yang membutuhkan, dengan 

dibantu peserta didik yang memiliki kemampuan akademis bagus di dalam 

kelompok tersebut yang berperan sebagai peer tutoring (tutor sebaya). 

8) Guru memberikan kuis kepada pes erta didik secara individual. 

9) Perwakilan kelompok menyampaikan hasil cerpen utuhnya di depan kelas. 

10) Peserta didik lain memberikan tanggapan terhadap hasil penulisan cerpen 

temannya. 

11) Guru memberikan penilaian dan gelar penghargaan terhadap setiap kelompok yang 

berkinerja baik (misalnya dengan memberikan pujian dan tepuk tangan). 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization 

            Beberapa kelebihan yang dapat diperoleh dari model pembelajaran Team 

Assisted Individualization menurut Shoimin (2014: 201) diantaranya, 

1) Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya. 

2) Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilnnya. 

3) Adanya tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan 

permasalahannya. 
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4) Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok.  

5) Mengurangi kecemasan (reduction of anxiety). 

6) Menghilangkan perasaan terisolasi dan panik. 

7) Menggantikan bentuk persaingan (competition) dengan saling kerja sama 

(cooperation). 

8) Melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar mereka dapat berdiskusi 

(discuss), berdebat (debate), atau menyampaikan gagasan, konsep dan 

keahlian sampai benar-benar memahaminya. 

9) mereka memiliki rasa peduli (care), rasa tanggung jawab (take 

responsibility) terhadap teman lain dalam proses belajarnya.  

10) Mereka dapat belajar menghargai perbedaan etnik (ethnicity), perbedaan 

tingkat kemampuan (performance level), dan cacat fisik (disability).  

 

            Beberapa kekurangan dari model pembelajaran Team Assisted 

Individualization menurut Shoimin (2014: 203) adalah sebagai berikut. 

1) Tidak persaingan antar kelompok. 

2) Siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai. 

3) Terhambatnya cara berpikir siswa yang mempunyai kemampuan lebih 

terhadap siswa yang kurang. 

4) Memerlukan periode lama. 

5) Sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami belum seluruhnya dicapai siswa. 

6) Bila kerja sama tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka yang akan 

bekerja hanyalah beberapa siswa yang pintar dan yang aktif saja. 

7) Siswa yang pintar akan merasa keberatan karena nilai yang diperoleh 

ditentukan oleh prestasi atau pencapain kelompok. 

 

B. Anggapan Dasar 

            Anggapan dasar peneliti dalam penelitian ini merujuk pada berbagai kajian 

teori yang tentunya relevan dengan judul penelitian, seperti yang telah diuraikan di 

atas. Anggapan dasar peneliti di antaranya: 

1. Kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerita 

pendek merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik kelas 

XI berdasarkan kurikukulum 2013 revisi. 
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2. Model pembelajaran merupakan faktor penentu keberhasilan pembelajaran. 

3. Model pembelajaran Team Assisted Individualization mampu menunjang 

penguasaan materi pembelajaran dalam aspek pengetahuan dan keterampilan 

peserta didik karena melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses belajar. 

 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

            Penelitian yang penulis laksanakan relevan dengan penelitian yang sudah 

dilaksanakan oleh Diny Apriliani Herdianty, Sarjana Pendidikan Program Studi Bahasa 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi angkatan 

2014 dengan judul “Peningkatan Kemampuan Mengidentifikasi Unsur Teks Cerita 

Fantasi  dan Menceritakan Kembali Isi Teks Cerita Fantasi dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Team Assisted Individualization” (Penelitian Tindakan Kelas 

pada Peserta Didik Kelas VII Semester I SMP Negeri 9 Tasikmalaya Tahun Ajaran 

2017/2018). 

            Diny Apriliani Herdianty menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa model 

pembelajaran Team Assisted Individualization meningkatkan kemampuan 

mengidentifikasi unsur teks cerita fantasi dan menceritakan kembali isi teks cerita 

fantasi pada peserta didik kelas VII semester I SMP Negeri 9 Tasikmalaya tahun ajaran 

2017/2018 

            Kerelevanan penelitian yang penulis laksanakan dengan penelitian Diny 

Apriliani Herdianty yaitu pada model pembelajaran dan variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian, yakni sama-sama menggunakan model pembelajaran Team Assisted 
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Individualization, perbedaanya yakni pada teks yang dipilih yaitu teks cerita fantasi 

sedangkan yang dipilih penulis teks cerita pendek, dan pada penerapan variabel terikat 

dan jenjang pendidikan peserta didik, Diny Apriliani menerapkan pada peserta didik 

kelas VII SMP sedangkan penulis menerapkan pada peserta didik kelas XI SMA. 

 

D. Hipotesis 

            Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai tebukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2010: 110). 

            Pendapat di atas senada dengan Heryadi (2014: 32) menyatakan bahwa 

merumuskan hipotesis maksudnya peneliti berdasarkan prinsip dasar atau anggapan 

dasar yang dilandasi oleh hasil kajian teori berupa membuat simpulan dan jawaban 

sementara tentang masalah penelitian yang diusulkannya. 

            Berdasarkan teori dan anggapan dasar, maka penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut.        

1. Penggunaan model Team Assisted Individualization dapat meningkatkan 

kemampuan peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 

2018/2019 dalam menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. 

2. Penggunaan model kooperatif tipe Team Assisted Individualization dapat 

meningkatkan kemampuan peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya 

tahun ajaran 2018/2019 dalam mengonstruksi teks cerita pendek. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

            Metode penelitian merupakan strategi yang digunakan untuk melakukan 

penelitian. Metode penelitian juga merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan 

penelitian. Menurut pemahaman lain, dapat dikatakan pula bahwa metode penelitian 

merupakan suatu upaya yang berisikan tentang cara atau strategi untuk pelaksanaan 

kegiatan penelitian. Adanya metode penelitian juga dapat membantu penulis dalam 

melaksanakan penelitian agar lebih terarah. Hal tersebut karena metode penelitian 

dapat dijadikan petunjuk dalam pelaksanaan penelitian.  

            Terdapat pendapat yang mengemukakan tentang pemahaman perihal metode 

penelitian. Definisi metode penelitian menurut pendapat Heryadi (2014: 42), 

menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara melaksanakan penelitian yang telah 

direncanakan berdasarkan pendekatan yang dianut. Dalam implementasi penelitian, 

metode ini dapat terwujud berupa prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh oleh 

peneliti untuk mencapai tujuan penelitiannya. 

            Pada rencana penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian tindakan 

kelas (PTK). Penulis menggunakan metode ini karena bermaksud untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Wardani, dkk. (2003: 14) 

menyatakan, “Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan penelitian 

yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan 
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untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa semakin 

meningkat.” 

            Suharsimi dalam Daryanto (2018: 3) mengemukakan, 

PTK merupakan paparan gabungan definisi dari tiga kata: penelitian, tindakan, 

dan kelas. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan 

aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang 

bermanfaat bagi peneliti atau orang-orang yang berkepentingan dalam rangka 

peningkatan kualitas diberbagai bidang. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan 

yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang dalam pelaksanaannya 

berbentuk rangkaian periode/ siklus kegiatan. Sedangkan kelas adalah 

sekolompok siswa yang dalam waktu yang sama dan tempat yang sama 

menerima pelajaran yang sama dari seorang guru yang sama. 

        

            Metode penelitian tindakan kelas yang penulis laksanakan terdiri atas beberapa 

tahap, seperti yang dikemukakan Heryadi (2014: 58), “Tahap perencanaan tindakan 

(planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi dan mengevaluasi 

(observation and evaluation), melakukan refleksi (reflection), dan seterusnya sampai 

dicapai kualitas pembelajaran dan hasil belajar yang diinginkan.” 

            Pendapat Heryadi sejalan dengan pendapat Daryanto (2018: 23) menyatakan 

bahwa PTK dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang dikenal dengan istilah siklus 

(daur). Siklus atau daur dalam PTK meliputi empat tahap, yaitu perencanan (planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

            Dengan demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek dengan menggunakan model Team Assisted 

Individualization pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya.  
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            Langkah-langkah yang dapat dilalui dalam melaksanakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) menurut Heryadi (2014: 64), sebagai berikut. 

 

SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

SIKLUS 2 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Gambar 3.1 

Langkah-langkah Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
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B. Variabel Penelitian 

            Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.  

            Berdasarkan pernyataan di atas Heryadi (2014: 124) mengemukakan, “Variabel 

penelitian adalah bagian yang menjadi objek kajian dalam masalah penelitian.” 

Selanjutnya Heryadi, (2014: 125) mengemukakan, variabel-variabel dalam penelitian 

memiliki status dan peranan yang berbeda. Dalam penelitian pendidikan dikenal ada 

yang disebut variabel bebas (X), yaitu variabel yang diduga memberi efek terhadap 

variabel lain dan variabel terikat (Y), yaitu variabel yang ditimbulkan oleh variabel 

bebas.” 

            Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menentukan variabel terikat 

penelitian ini yaitu kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek pada siswa kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya 

tahun ajaran 2018/2019. Sedangkan variabel bebas penelitian ini yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi 

teks cerita pendek. 
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C. Teknik Penelitian 

            Teknik penelitian merupakan penjabaran dari metode penelitian. Penelitian 

dilakukan dengan meneliti langsung objeknya. Berikut pendapat Heryadi (2014: 71) 

mengemukakan,  

Teknik penelitian adalah cara atau upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data. Teknik yang sudah umum digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data ada empat macam, yaitu teknik tes/pengukuran, teknik 

wawancara, teknik angket, dan teknik pengamatan. Dalam menggunakan salah 

satu teknik dari keempat teknik penelitian tersebut sangat ditentukan oleh jenis 

data yang dibutuhkan. 

            Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi 

            Teknik observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan pada objek penelitian. Hal tersebut senada dengan pendapat Heryadi 

(2014: 84) menyatakan bahwa teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam mengamati suatu peristiwa atau 

keaadaan. Pada penelitian ini melibatkan dua observer yaitu guru dan penulis. Proses 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan pelaksanaan 

pembelajaran dan partisipasi siswa di kelas dengan menggunakan lembar observasi.  

2. Teknik Wawancara 

            Wawancara dilakukan terhadap guru pengampu mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas XI tentang kebiasaan guru dalam mengajarkan keterampilan menulis 

kepada peserta didik, khususnya dalam pembelajaran menganalisis unsur-unsur 

pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek. Wawancara ini dilakukan oleh 

penulis di luar mata pelajaran secara informal dan terencana. Hasil dari wawancara ini 
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bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi pembelajaran Bahasa Indonesia, 

khususnya dalam menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerita 

pendek. Wawancara juga berfungsi sebagai informasi awal penulis untuk mengambil 

tindakan yang tepat dari masalah yang dihadapi peserta didik di kelas agar hasil 

penelitian yang kelak diperoleh dapat optimal. 

3. Teknik Tes 

            Dalam penelitian pendidikan, menyelenggarakan tes merupakan salah satu 

Teknik penelitian yang sering digunakan. Heryadi (2014: 90) mengemukakan, “Teknik 

tes adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui tes/pengujian atau 

pengukuran kepada suatu objek (manusia atau benda).” 

            Teknik tes dilakukan dengan melakukan tes awal (pretest) dan tes akhir 

(posttest). Tes awal (pretest) dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

awal sebagai bahan ukuran tentang kemampuan siswa dalam menganalisis unsur-unsur 

pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek sebelum masuk ke pembelajaran. 

            Tes akhir (posttest) dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan nilai 

akhir setelah siswa melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran Team 

Assisted Individualization terhadap kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun 

dan mengonstruksi teks cerita pendek. 

4. Teknik Dokumentasi 

            Teknik dokumentasi menurut Arikunto (2010: 231) yaitu “Mencari data 

mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya.” 
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            Dokumentasi ini berupa foto aktivitas peserta didik pada waktu melakasanakan 

pembelajaran, mempresentasikan hasil pembelajaran di depan kelas, pendidik  sedang 

memantau dan membimbing diskusi kelompok, dan ketika pendidik sedang 

memberikan materi pelajaran di depan kelas, rekaman suara, dan arsip berupa data awal 

peserta didik. Dokumentasi ini diambil untuk memperjelas dan memperkuat data dalam 

penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

            Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan 

sumber data. Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Sejalan 

dengan pernyataan di atas Heryadi (2014: 92), menyatakan “Sumber data penelitian 

adalah sesuatu (bisa manusia, benda, binatang, kegiatan, dan lain-lain).” 

            Berdasarkan pernyataan tersebut, yang menjadi Subjek penelitian ini adalah 

peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun pelajaran 2018/2019. Rincian 

jumlah peserta didik di kelas XI MIPA 6 yaitu 36 orang, 15 laki-laki dan 21 perempuan. 

 

E. Desain Penelitian 

            Desain penelitian merupakan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian sehingga hasil penelitian dapat dibuktikan.  

            Heryadi (2014: 123) menyatakan bahwa desain penelitian merupakan 

rancangan pola atau corak penelitian yang dilakukan berdasarkan kerangka pikir yang 

dibangun. Sejalan dengan pendapat tersebut penulis menyimpulkan dalam desain 
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penelitian menggunakan konsep yang pasti untuk mengkaji sebuah model 

pembelajaran yang akan digunakan. 

            Penelitian yang penulis laksanakan bersifat mengkaji ketepatan penggunaan 

model Team Assisted Individualization dalam meningkatkan kemampuan menganalisis 

unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek pada siswa kelas XI 

semester 1 SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 

       Penulis mencoba merumuskan desain penelitian menurut Heryadi (2014: 124) 

yaitu sebagai berikut. 

Berdasarkan pendapat tersebut penulis mencoba merumuskan desain penelitian 

ini sesuai dengan desain yang disarankan dalam PTK, desain penelitian yang penulis 

gunakan desain penelitian model Heryadi (2014: 124) yaitu digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Desain Peneitian Tindakan Kelas 

 

Keterangan:     

 

X   = Pembelajaran menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks 

cerita pendek dengan menggunakan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization. 

Y1 

x 
Y2 
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Y1  = Kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek pada 

peserta didik  kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 

Y2  =   Kemampuan mengonstruksi teks cerita pendek pada peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 

. 

F. Instrumen Penelitian 

            Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan penulis untuk 

mempermudah pekerjaan dalam mengumpulkan data penelitian. Menurut Suyitno 

(2011: 82), “Instrumen Penelitian adalah alat yang dipakai peneliti untuk menjaring 

atau mengumpulkan data penelitian.”  

            Berdasarkan pendapat tersebut, instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah (1) Pedoman Observasi, (2) Pedoman Wawancara, (3) Silabus, (4) 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Semua intrumen penelitian penulis 

cantumkan di lampiran. 

            Keempat instrumen di atas penulis paparkan satu persatu.  

1. Pedoman Observasi 

            Pedoman observasi yang digunakan penulis adalah lembar observasi. Lembar 

observasi adalah lembar kerja yang berfungsi untuk mengobservasi dan mengukur 

tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan pembelajaran pada kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Berikut lembar observasi yang penulis gunakan. 
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2. Pedoman Wawancara  

            Pedoman wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang akan penulis susun 

untuk mengetahui respon siswa dalam mengikuti pembelajaran menganalisis unsur 

unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek dengan menggunakan model 

pembelajaran Team Assisted Invidualization. 

3. Silabus 

            Silabus adalah rencana pembelajaran bahasa Indonesia yang mencakup 

kompetensi inti, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Pada Permendikbud Nomor 

22 Tahun 2016 Bab 3 Pasal 1 yang berisi mengenai silabus merupakan acuan 

penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus 

paling sedikit memuat: 

a. Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan 

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan); 

b. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas; 

c. Kompetensi inti, gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam 

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta 

didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran; 

d. Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran; 

e. Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); 

f. Materi pokok, memuat fakta, konsep prinsip, dan prosedur yang relevan, 

dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

pencapaian kompetensi; 

g. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta 

didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; 

h. Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik; 

i. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur 

kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan  
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j. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam 

sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. 

             

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

            Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah suatu rencana pembelajaran yang 

dikembangkan dari silabus berdasarkan pada suatu KD tertentu sebagai pedoman 

mengajar agar lebih terarah. RPP juga merupakan rangkaian rencana pembelajaran 

yang akan penulis laksankan dalam proses pembelajaran. 

            Pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Bab 3 ayat 2 tentang perencanaan 

pembelajaran dikemukakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah 

rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik 

dalam upaya mencaapai kompetensi dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang 

efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau 

subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. 
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G. Langkah-langkah Penelitian 

            Langkah-langkah yang akan penuls lakukan dalam penelitian ini sesuai dengan 

langkah-langkah yang dikemukakan Heryadi (2014: 58-63) yaitu sebagai berikut. 

1. Mengenali Masalah dalam Pembelajaran 

            Menjadi seorang guru maka mau tidak mau harus tanggap terhadap masalah 

yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Masalah pembelajaran adalah kenyataan 

dalam proses dan hasil pembelajaran yang kondisinya tidak sesuai dengan harapan 

(Heryadi, 2014: 58). Masalah-masalah tersebut dapat muncul saat pelaksanaan 

pembelajaran dan dapat pula pada hasil pembelajaran. 

2. Memahami Akar Masalah Pembelajaran 

            Jika masalah pembelajaran telah dikenali maka perlu juga memahami apa yang 

menjadi penyebab masalah itu muncul. Oleh karena itu, penulis akan melakukan 

kegiatan wawancara secara mendalam sehingga dapat memperoleh informasi yang 

berharga sebagai dasar utuk mendiagnosis akar penyebab masalah itu muncul. 

Kegiatan yang demikian disebut refleksi awal. 

3. Menetapkan Tindakan yang Akan Dilakukan 

            Jika akar permasalahan sudah diketahui dengan pasti maka penulis akan 

menetapkan model tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang sedang 

dihadapi. 

4. Menyusun Program Rancangan Tindakan 

            Setelah menetapkan tindakan yang akan ditempuh, langkah selanjutnya penulis 

menyusun program rancangan tindakan secara perinci dan lengkap.  
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5. Melaksanakan Tindakan 

            Tahap berikutnya penulis melaksanakan tindakan (program pembelajaran) pada 

siswa yang memiliki masalah. Peneliti akan merealisasikan secara konsisten segala hal 

yang ada dalam RPP saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

6. Deskripsi Keberhasilan 

            Hasil evaluasi peserta didik kemudian dideskripsikan yang bertujuan untuk 

memvisualkan tingkat pencapaian berdasarkan standar keberhasilan yang telah 

ditetapkan. 

7. Analisis dan Refleksi 

            Informasi yang telah diperoleh dari hasil pendeskripsian menjadi bahan untuk 

dianalisis oleh penulis. Dalam proses penganalisisan perlu memadukan pelbagai 

informasi yang dapat diperoleh, sehingga hasil analisis terseut dapat menjadi dasar 

perefleksian faktor apa yang telah menyebabkan peserta didik berhasil dan tidak 

berhasil mencapai standar keberhasilan belajar yang ditetapkan. 

8.  Membuat Keputusan 

            Hasil analisis dan refleksi menjadi dasar dalam membuat keputusan perlu 

tidaknya dilakukan tindakan berikutnya. 
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H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

            Teknik pengolahan dan analisi data yang penulis gunakan terpacu pada cara-

cara mengolah data penelitian kualitatif. Langkah-langkah yang penlis lakukan dalam 

analisis dan pengolahan data penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Pendeskripsian data 

            Mendeskripsikan data merupakan cara menggambarkan data yang nyata atau 

sebagaimana adanya. Seperti yang dikatakan oleh Heryadi (2014: 115-116) 

megemukakan,  

Pendeskripsian data adalah penggambaran aatau melukis data sebagai mana 

adanya. Artinya dalam pendeskrisian data tersebut jangan ditambah tambah dan 

diada-ada jika memang bukan data yang dibutuhkan dan sesungguhnya tidak 

ada; jangan pula dikurangi atau ditutup-tutupi jika memang data itu dibutuhkan 

dan kenyataanya data itu ada. Pendeskripsian data sangat diperlukan agar 

peneliti lebih memahami data yang dimiliki, dan pembaca meyakini bahwa 

penelitian itu benar-benar ditunjang oleh data yang akurat. 

 

            Berdasarkan pendapat di atas, pada tahap awal penulis mendeskripsikan data 

sebagaimana adanya. Hal ini dimaksudkan agar penulis lebih memahami data yang 

dimiliki dan dapat meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar 

ditunjang oleh data yang akurat. 

2. Penganalisisan Data 

            Setelah seluruh data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan 

berdasarkan variabel. Senada dengan pendapat Heryadi (2014: 116) menyatakan, 

Penganalisisan data yaitu proses menguraikan, memilah-milah, menghitung, 

dan mengelompokkan data. Data yang telah dideskripsikan tadi diteruskan 

dengan penguraian dan penjelasan dan dipilah-pilah jika terdapat data yang 

memiliki kesamaan hingga terhimpun kelompok-kelompok data manakala data 

itu merupakan data kualitatif. 
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             Berdasarkan pendapat di atas, pada tahap ini penulis mencoba menguraikan 

dan menjelaskan data, kemudian dipilah-pilah. Data yang memiliki kesamaan 

dihimpun dalam kelompok-kelompok data. 

3. Pembahasan Data 

            Data yang sudah selesai dianalisis kemudian diberikan makna, komentar, atau 

pendapat. Pembahasan data harus sesuai dengan hasil pengamatan.  

     Heryadi (2014: 116-117) menyatakan, 

Pembahasan data merupakan tahap memberi makna, komentar, dan pendapat 

terhadap hasil penganalisisan data. Dalam pembahasan data peneliti 

mengemukakan pemikiran berdasarkan hasil pengamatan terhadap data yang 

dimilikinya hingga dapat mengarah pada temuan-temuan baru dalam penelitian 

kualitatif. 

 

            Mengacu pada pendapat tersebut, penulis mencoba menafsirkan hasil analisis 

data kemudian dipresentasikan dan diambil simpulan penelitian. 

 

I. Waktu dan Tempat Penelitian 

            Penulis melaksanakan penelitian pada tanggal 24 April sampai  dengan 03 Mei 

2019. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada peserta didik kelas 

XI Mipa 6 tahun ajaran 2018/2019. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Proses dan Hasil Proses Pembelajaran 

1. Deskripsi Kemampuan Awal Menganalisis Unsur-Unsur Pembangun dan 

Mengonstruksi Teks Cerita Pendek 

            Penulis melaksanakan penelitian di SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 

2018/2019. Sebelum melaksanakan penelitian, penulis telah melaksanakan observasi 

mengenai kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu materi yang 

terdapat dalam Kurikulum 2013 yang harus dikuasai dan dipelajari oleh peserta didik 

SMA kelas XI semester 1.  

            Kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks 

cerita pendek pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 

2018/2019 masih belum mencapai kriteria ketuntasan belajar (KKB) yaitu 75. Data 

kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1 

 Data Awal Peserta Didik dalam Menganalisis Unsur-unsur Pembangun dan 

Mengonstruksi Teks Cerita Pendek  

 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

 

L/P 

Menganalisis 

Unsur-Unsur 

Pembangun Cerita 

Pendek 

Mengonstruksi 

Sebuah Cerita 

Pendek 

1. Adliani Awalia Nopebrian P 70 75 

2. Alif Naufal Putra L 50 75 

3. Anisa Nurul Amalia P 60 83 

4. Ardi Kusumah Wijaya L 45 72 

5. Ari Ziddan Nugraha L 60 73 

6. Asis Nur Alamsyah L 40 65 

7. Asri Oktiara P 75 78 

8. Devina Sinta Nuraisah P 50 60 

9 Fajri ben Rahman P 73  65 

10. Hasby Assidiqi L 50 74 

11. Indri Puji Astuti P 70 65 

12. Meisya Zahra P 55 68 

13. Mochamad Rizki Ramdani L 40 73 

14. Muhammad Alfan Alfarizi L 50 63 

15. Muhammad Faris Aladly R. L 73 85 

16. Muhammad Ihsan Zaki L 40 60 

17. Muthia Saf ha Helvira P 60 75 

18. Najla Sahar L 40 72 

19. Petra Yosi Anantya Santosa L 60 73 

20. Putri Sulastri P 60  72 

21. Randie Amarul Akhfa  L 70 70 

22. Rena Mirka Octavia P 73 75 

23. Renata Indriani P 70 75 

24. Rizal Akhmad Fadillah N. L 73 63 

25. Shofa Marwah Noor P 65 75 

26. Silvia Eka Dhamayanti P 70 85 

27. Sinta Nurmalia P 60  65 

 28. Sirin Nida Juliana P 65 78 

29. Sofy Gustini Rahayu P 70 80 

30. Sopia Dewi Andini  P 65 70 

31. Tita Pratama Annissa  P 80 80 

32. Valerian Permana Sukma L 50 73 
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            Tabel 4.1 merupakan pencapaian hasil belajar yang diperoleh dari nilai 

menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek dan mengonstruksi teks cerita 

pendek peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019, 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Data tersebut membuktikan bahwa masih ada 

peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang ditetapkan 

yaitu 75. Peserta didik yang belum mampu mencapai kriteria ketuntasan belajar (KKB) 

dalam menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek sebanyak 34 orang 

(92,82%) dengan perincian peserta didik yang mendapatkan nilai  40 sebanyak 7,36%, 

peserta didik yang mendapatkan nilai  45 sebanyak 2,07%, peserta didik yang 

mendapatkan nilai 50 sebanyak 11,5%, peserta didik yang mendapatkan nilai  55 

sebanyak 5,06%, peserta didik yang mendapatkan nilai 60 sebanyak 22,09%, peserta 

didik yang mendapatkan nilai  65 sebanyak 11,97%, peserta didik yang mendapatkan 

nilai 70 sebanyak 19,33%, peserta didik yang mendapatkan nilai  73 sebanyak 13,44%, 

peserta didik yang mendapatkan nilai 75 sebanyak 3,45%, dan peserta didik yang 

mendapatkan nilai 80 sebanyak 3,68%. 

            Peserta didik yang belum mampu mencapai kriteria ketuntasan belajar (KKB) 

dalam mengonstruksi teks cerita pendek sebanyak 55,38% dengan perincian peserta 

didik yang mendapatkan nilai  60 sebanyak 4,59%, peserta didik yang mendapatkan 

33. Vina Delia Gustina P 55 80 

34. Vinna Vebri Safitri P 60  65 

35. Zakia Ashari P 65 80 

36. Zildan Ramadhani L 60  70 

Jumlah 2.172 2.610 

Rata-rata 60,3 72,5 
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nilai  63 sebanyak 4,82%, peserta didik yang mendapatkan nilai 65 sebanyak 12,45%, 

peserta didik yang mendapatkan nilai  68 sebanyak 2,60%, peserta didik yang 

mendapatkan nilai 70 sebanyak 8,04%, peserta didik yang mendapatkan nilai 72 

sebanyak 8,27%, peserta didik yang mendapatkan nilai  73 sebanyak 11,18%, peserta 

didik yang mendapatkan nilai 74 sebanyak 2,83%, peserta didik yang mendapatkan 

nilai 75 sebanyak 17,24%, peserta didik yang mendapatkan nilai 78 sebanyak 5,97%, 

peserta didik yang mendapatkan nilai  80 sebanyak 12,26%, peserta didik yang 

mendapatkan nilai 83 sebanyak 3,18%, dan peserta didik yang mendapatkan nilai 85 

sebanyak 6,51%. 

            Berdasarkan data dari guru pada semester I, penulis memutuskan untuk 

melakukan penelitian mengenai kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun 

dan mengonstruksi teks cerita pendek dengan menggunakan model pembelajaran Team 

Assisted Individualization. 

 

2. Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Siklus Kesatu 

            Pembelajaran pada siklus kesatu, penulis menjabarkannya dalam dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama untuk pembelajaran menganalisis unsur-unsur 

pembangun cerita pendek dan pertemuan kedua untuk pembelajaran mengonstruksi 

teks cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Berikut data 

proses dan hasil pembelajaran pada siklus kesatu. 
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1) Deskripsi Proses Pembelajaran Menganalisis Unsur-Unsur Pembangun Cerita 

Pendek (Pertemuan Pertama) 

            Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Tasikmalaya khususnya kelas XI 

MIPA 6 yang berjumlah 36 peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek. 

            Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai guru. Sebagai langkah awal 

penelitian di kelas XI MIPA 6, pembelajaran dilaksanakan dengan dua kali pertemuan. 

Pada pertemuan pertama untuk pembelajaran menganalisis unsur-unsur pembangun 

teks cerita pendek dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019.   

            Pada siklus kesatu penulis melaksanakan pembelajaran menganalisis unsur-

unsur pembangun cerita pendek menggunakan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran penulis menyusun 

silabus dan RPP sebagai acuan untuk melaksanakan pembelajaran. Kegiatan yang 

dilakukan dalam pembelajaran terdiri atas tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

            Pada kegiatan pendahuluan penulis mengucapkan salam kepada peserta didik 

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.” Lalu peserta didik menjawab salam 

dari penulis “waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.” Kemudian penulis 

memerintahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dengan  khidmat “Ari 

silahkan pimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran.” Peserta didik yang 

bernama Ari Ziddan Nugraha menjawab “Baik, Bu.” Ari langsung memimpin doa 
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“Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini alangkah lebih baiknya 

jika kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. 

Berdoa dalam hati mulai!” Setelah itu penulis bertanya mengenai kehadiran peserta 

didik “Apakah hari ini ada yang tidak hadir?” peserta didik menjawab “Hadir semua, 

Bu.” Selanjutnya penulis memotivasi peserta didik supaya bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran “Cuaca di luar panas sekali tapi jangan sampai 

menyurutkan niat kalian untuk belajar, semangat kalian harus membara seperti 

panasnya cuaca di luar.” 

            Peserta didik bersama penulis melakukan apersepsi dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan, “Apa yang Anda pelajari Minggu yang lalu?” semua peserta 

didik menjawab “Minggu lalu kami belajar tentang teks eksplanasi.” Kemudian 

penulis bertanya kembali “Masih ingatkah apa yang dimaksud dengan teks 

eksplanasi?” peserta didik yang bernama Sofy Gustini Rahayu menjawab “Teks 

eksplanasi yaitu teks tentang fenomena alam.”  Penulis memberikan pujian “Iya, bagus 

Sofy tapi jawabannya masih kurang lengkap.” Lalu penulis bertanya kembali “Coba 

apakah ada yang mau melengkapi jawaban dari Sofy?” Ari Ziddan Nugraha menjawab 

“Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau 

terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial.” Guru memberikan reinforcement atas 

jawaban Ari “Bagus sekali Ari ternyata Anda masih mengingat materi pelajaran pada 

minggu lalu.” Penulis melanjutkan “Untuk materi yang akan kita pelajari pada 

pertemuan hari ini yaitu tentang teks cerpen.” 
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            Setelah itu, penulis memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang materi 

cerpen, penulis mengajukan sebuah pertanyaan “Siapakah di antara Anda yang masih 

ingat definisi dari cerita pendek?” Vina menjawab “Cerita pendek adalah teks yang 

terdiri dari 5000 kata.” Lalu Tanti menjawab “Cerita pendek adalah teks yang dibaca 

dalam sekali duduk.” Kemudian penulis memberikan pujian kepada peserta didik 

“Bagus sekali ya jawabannya benar.” Penulis menyimpulkan jawaban yang 

dilontarkan Vina dan Tanti “Cerita pendek adalah karya fiksi berbentuk prosa yang 

pendek. Cerpen juga dikatakan sebagai sebuah teks yang selesai dibaca hanya dalam 

sekali duduk berkisar setengah sampai dua jam. Cerpen atau kisahan pendek jumlah 

katanya kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan 

memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi (pada suatu ketika).”  

            Kemudian penulis mengajukan lagi sebuah pertanyan “Siapakah diantara 

kalian yang mengetahui ada apa saja dalam unsur pembangun cerita pendek?” Alif 

menjawab “Yang saya ketahui dalam unsur pembangun cerita pendek itu ada tema, 

alur, latar, amanat, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan gaya bahasa, Bu.” 

Penulis memberikan reinforcement kepada peserta didik “Bagus sekali Alif 

jawabannya benar bahwa di dalam unsur pembangun cerpen itu terdapat tema, tokoh, 

penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya penceritaan dan amanat.” Lalu penulis 

melanjutkan “Baiklah sekarang kita akan belajar menganalisis unsur-unsur 

pembangun cerita pendek langsung dari cerpennya.” Setelah itu penulis mengajak 

peserta didik untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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            Peserta didik menyimak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai. “Peserta didik harus mampu menjelaskan unsur-unsur pembangun teks cerita 

pendek yang terdiri atas tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya 

penceritaan, dan amanat. Peserta didik juga harus mampu menulis teks cerita pendek 

dengan memerhatikan tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan 

amanat.” Selanjutnya, peserta didik menyimak langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan model Team Assisted Individualization. Terlebih dahulu penulis 

bertanya kepada peserta didik “Apakah diantara kalian ada yang mengetahui atau 

pernah mendengar tentang model pembelajaran Team Assisted Individualization?” 

setelah menunggu beberapa lama tidak ada peserta didik yang menjawab. Kemudian 

penulis memaparkan langkah-langkah model pembelajaran Team Assisted 

Individualization.  

            Pada kegiatan inti, peserta didik menyimak pengarahan yang disampaikan 

penulis, dimulai dari penulis menyajikan contoh cerita pendek yang berjudul “Mbah 

Danu” karya Nugroho Notosusanto, lalu penulis mengajak peserta didik untuk 

membahas bersama-sama mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek yang 

terdapat dalam contoh cerpen “Mbah Danu” karya Nugroho Notosusanto. 

            Penulis melanjutkan pembelajaran dengan langkah Placement Test. Pada 

langkah ini peserta didik dikelompokkan secara heterogen berdasarkan nilai yang 

diperoleh dari pembelajaran sebelumnya.  

            Pada langkah Teams, peserta didik diarahkan untuk duduk secara berkelompok. 

Setiap kelompok beranggotakan 4 orang. Pada saat penulis menuliskan nama-nama 
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anggota kelompok, peserta didik mulai gaduh sambil memindahkan kursinya. Tetapi 

ada juga peserta didik yang tidak menerima ketika harus berkelompok dengan teman 

yang bukan teman dekatnya. Namun, penulis memberikan penjelasan bahwa 

pembentukan kelompok ini telah sesuai dengan nilai yang diperoleh tiap peserta didik 

dan tidak dapat diubah. Pada akhirnya, peserta didik menerima dengan lapang dada, 

kemudian peserta didik berkumpul dengan kelompoknya masing-masing secara tertib. 

            Pada langkah Teaching Group, penulis menyampaikan materi secara singkat 

mengenai pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur-unsur pembangun cerpen. 

Seluruh peserta didik menyimak materi yang disampaikan penulis. Penulis mengajukan 

pertanyaan “Di dalam unsur-unsur pembangun cerita pendek terdapat tema, apakah 

yang dimaksud dengan tema?” Shofa menjawab “Tema yaitu ide dasar, Bu.” Lalu 

Zakia menjawab “Tema adalah ide pokok suatu cerita, Bu.” Penulis memberikan 

reinforcement kepada Shofa dan Zakia “Bagus sekali jawaban Shofa dan Zakia tetapi 

Ibu akan melengkapi jawaban kalian berdua, bahwa tema yaitu ide dasar yang menjadi 

titik tolak keberangkatan pengarang dalam menulis sebuah cerita.”  

            Penulis melanjutkan pertanyaan “Apa perbedaan tokoh dan penokohan dalam 

cerita pendek?” Kemudian peserta didik yang bernama Putri menjawab “Tokoh itu 

pelakunya sedangkan penokohan adalah wataknya.” Penulis memberikan 

reinforcement terhadap jawaban Putri “Bagus sekali jawaban Putri, tetapi jawabannya 

kurang lengkap maka Ibu akan melengkapi jawaban dari Putri, bahwa istilah tokoh 

menunjuk pada orangnya, pelaku cerita dan penokohan merupakan cara pengarang 

menggambarkan watak, keadaan, dan sifat tokoh-tokohnya dalam suatu cerita.”  
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            Penulis mengajukan lagi pertanyaan “Apa yang dimaksud dengan latar? lalu 

sebutkan latar yang terdapat dalam cerita pendek!” peserta didik menjawaba dengan 

semangat “latar tempat, latar waktu, dan latar suasana.” Penulis menjawab “Baiklah, 

Ibu akan melengkapi jawaban kalian semua. Latar merupakan penggambaran 

mengenai tempat, waktu, dan keadaan sosial terjadi peristiwa-peristiwa dalam sebuah 

cerita. Latar terdiri dari  latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat 

adalah hal yang berkaitan dengan masalah geografis seperti di rumah, di kantor, di 

sekolah, dll. Latar waktu berkaitan dengan masalah historis yang melukiskan kapan 

peristiwa itu terjadi; pada tahun berapa, pada musim apa, hari, jam, senja hari, tengah 

malam, akhir bulan, dan sebagainya, dan latar sosial berkaitan dengan kehidupan 

kemasyarakatan yang melukiskan dalam lingkungan sosial mana peristiwa itu terjalin: 

lingkungan para buruh pabrik, lingkungan kaum the haves, lingkungan para nelayan, 

dan sebagainya.”  

            Penulis  melanjutkan pertanyaan “Apa yang kalian ketahui tentang alur?” 

Sopia menjawab “Ada alur maju, alur, mundur dan alur campuran.” Penulis 

memberikan reinforcement kepada Sopia “Bagus sekali Sopia jawabannya benar tapi 

ibu akan melengkapi jawaban Sopia, bahwa Alur terdiri dari beberapa tahapan yaitu 

tahapan permulaan, tahapan pertikaian, tahapan perumitan, tahapan puncak, tahapan 

peleraian, dan tahapan akhir.” Penulis pun bertanya kembali kepada peserta didik “Di 

dalam cerpen terdapat sudut pandang, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud 

dengan sudut pandang?” kemudian suasana kelas seketika menjadi hening karena 

tidak ada  peserta didik yang menjawab maka penulis pun menjelaskan mengenai sudut 
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pandang dalam sebuah cerita “Sudut pandang merupakan cara pengarang 

menempatkan dirinya dalam cerita yang dikarangnya atau yang ditulisnya. Sudut 

pandang terdiri dari sudut pandang pola orang pertama dan sudut pandang  pola 

orang ketiga. Apakah perbedaan dari kedua pola sudut pandang tersebut?” Lalu Ari 

menjawab “Sudut pandang pola orang pertama menggunakan kata ganti saya,aku, 

dan kami sedangkan sudut pandang pola orang ketiga menggunakan kata ganti nama 

orang.” Penulis pun memberikan reinforcement kepada Ari “Pintar sekali Ari jawaban 

Anda benar. Jadi, sudut pandang pola orang pertama itu pengarang terlibat langsung 

dalam cerita yang dikarangnya ditandai pula dengan penggunaan kata ganti saya, aku, 

dan kami. Sedangkan, sudut pandang pola orang ketiga pengarang tidak terlibat 

langsung dalam cerita yang dikarangnya ditandai dengan penggunaan kata ganti 

nama orang.”  

            Kemudian penulis melanjutkan “Apakah yang anda ketahui mengenai gaya 

penceritaan?” Peserta didik pun menjawab “Gaya bahasa, Bu.” Ada pula yang 

menjawab “Majas Bu.” Penulis memberikan reinforcement kepada peserta didik 

“Bagus ya kalian berani berpendapat.” Setelah itu amanat, pasti semuanya tahu “Apa 

yang dimaksud amanat dalam sebuah cerita?” peserta didik menjawab “Tahu, Bu” 

lalu penulis mempersilahkan kepada peserta didik yang berani mengemukakan 

pendapatnya. Lalu Sofy menjawab “Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh 

pengarang dalam ceritanya.” Penulis memberikan reinforcement kepada Sofy “Bagus 

sekali jawaban kamu benar.” Materi sudah tersampaikan maka penulis bertanya 

kepada peserta didik “Apakah ada yang ingin ditanyakan?” Setalah menunggu 
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ternyata tidak ada yang menjawab lalu penulis bertanya kembali “Apakah kalian sudah 

paham?” peserta didik menjawab dengan kompak “Paham, Bu.”  

            Sebelum peserta didik memulai diskusi, terlebih dahulu pada langkah Student 

Creative penulis memberikan penegasan, “Ingat keberhasilan setiap peserta didik 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok. Mau tidak mau setiap anggota kelompok harus 

ikut serta dalam tugas kelompok. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya harus bisa 

karena nanti ada tutor sebaya yaitu teman Anda yang memiliki nilai akademis bagus 

dan Ibu akan memberikan bantuan kepada Anda di saat Anda belum memahami.” Pada 

saat itu peserta didik yang lainnya terlihat sedikit tegang, karena yang  biasanya duduk 

santai ketika diberikan tugas kelompok, kini harus ikut serta mengerjakan tugas. 

            Pada langkah Team Study, Setiap kelompok mengerjakan tugas untuk 

menganalis unsur-unsur pembangun cerpen “Ave Maria” karya Idrus dibagikan secara 

individu. Dan penulis memberikan bantuan secara individual bagi yang 

memerlukannya. Peserta didik yang bernama Alif bertanya “Bu, Ave Maria itu apa?” 

penulis menjawab “Ave Maria itu salah satu judul cerita pendek dalam buku kumpulan 

cerpen karya Idrus yang berjudul “Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma” menurut 

ibu pemberian judul itu atas dasar lagu yang sering dimainkan oleh tokoh dalam 

ceritanya yaitu Ave Maria karya Gounod.” Seluruh peserta didik dalam kelompoknya 

mendapatkan teks cerita pendek “Ave Maria.” Peserta didik dalam setiap kelompoknya 

kemudian berdiskusi. Penulis berkeliling kepada setiap kelompok seraya memberi 

bantuan kepada Sinta yang belum memahami gaya penceritaan. Setelah itu, penulis 

kembali berkeliling ke setiap kelompok dan penulis melihat ketika diskusi kelompok 
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terjalin kerja sama yang begitu baik. Peserta didik yang pandai memberi bantuan 

kepada peserta didik yang lemah, dan peserta didik yang lemah sangat senang dan tidak 

terlihat kaku saat diberi bantuan oleh temannya sendiri, tetapi tidak semua seperti itu. 

Seperti halnya dengan Sinta, yang terlihat gugup dan tidak percaya diri saat diberi 

bantuan oleh penulis. Kemudian penulis berkeliling kembali untuk mengamati proses 

dan mengahmpiri kelompok yang terlihat kebingungan, memberikan beberapa 

petunjuk sampai semua yang terlihat kebingungan menjadi paham. Kemudian penulis 

mengarahkan, “Setiap peserta didik dalam kelompok boleh untuk memberikan 

bantuan, apabila teman kelompoknya mengalami kesulitan, dan jika sudah selesai 

maka silahkan anda mulai menganalisis unsur-unsur  pembangun cerpen dalam teks 

cerpen tersebut, serta saling bertukar pendapat dalam kelompok agar dapat 

menentukan jawaban yang tepat.”  

            Setelah tahap team study selesai, penulis mengarahkan peserta didik untuk 

melaporkan keberhasilan kelompoknya dengan mempresentasikan hasil diskusinya. 

“Coba perhatikan presentasi dari setiap kelompok, mungkin terdapat kesamaan atau 

ada yang berbeda dengan kelompok anda, silahkan nanti anda tanggapi jawaban 

kelompok yang tampil atau jika ada yang anda tidak mengerti silahkan tanyakan 

kepada kelompok tersebut.”  

            Perwakilan dari beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

di depan kelas kemudian. Salah satu kelompok memperesentasikan hasil diskusinya 

sedangkan kelompok lain menyimak dan menanggapi kelompok yang sedang 

presentasi. Kelompok yang berpresentasi dipilih secara acak, dimulai dari kelompok 1 
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terlebih dahulu yang diwakili oleh Alif. Alif membacakan hasil diskusinya dengan 

suara lantang dan kelompok lainnya ikut menyimak. Kemudian, penulis memberi 

kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Salah satu perwakilan dari 

kelompok 3 yang bernama Tanti menanggapi, “Tokoh yang  disebutkan oleh Alif tadi 

tidak lengkap, kelompok kami menemukan 6 tokoh yaitu Zulbahri, Wartini, Syamsul, 

Ibu, Ayah dan Adik Usup. Sementara Alif tadi hanya menyebutkan 5 tokoh saja.” 

Kemudian, penulis memberi tahu jawaban yang sebenarnya dan Alif pun kembali ke 

kelompoknya. Karena waktunya tidak memungkinkan, maka presentasi hanya 

berlangsung dalam beberapa menit saja.  

            Pada langkah Fact Test, peserta didik diberikan kuis “Apa sajakah unsur-unsur 

pembangun teks cerita pendek?” lalu salah satu anggota dari  kelompok 1 menjawab 

“unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, Bu.” Lalu penulis memberikan pujian bagi 

peserta didik yang berani menjawab “Bagus sekali jawabannya benar.” Penulis pun 

melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua “Apa sajakah yang termasuk ke dalam 

unsur intrinsik teks cerita pendek?” lalu anggota kelompok 4 menjawab “terdiri dari 

tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya, serta amanat.” Lalu 

penulis memberikan pujian “bagus sekali Anda bisa menjawab pertanyaan dengan 

tepat.”  

            Pada langkah Team Score and Team Recognitions, penulis memberikan skor 

dan menetapkan kelompok terbaik dengan memberikan pujian dan tepuk tangan. 

Penulis memberikan skor dan penghargaan terhadap kelompok yang berhasil dan 

kelompok yang kurang berhasil. Peserta didik begitu gembira mendapatkan pujian 
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yang disampaikan oleh penulis. Setelah itu, penulis mengarahkan peserta didik untuk 

duduk kembali ke tempat semula. 

            Pada kegiatan penutup, penulis memberikan lembar tugas untuk menganalisis 

unsur-unsur pembangun cerpen “Kisah Sebuah Celana Pendek” karya Idrus sebagai 

kegiatan evaluasi dikerjakan secara individu. “Baik terdapat tata tertib yang harus 

anda patuhi dalam pelaksanaan evaluasi ini yaitu dilakukan secara individu atau 

sendiri-sendiri dan tidak ada kerja sama. Jika sudah selesai maka langsung kumpulkan 

di meja Ibu. Paham?” peserta didik menjawab serempak “Paham, Bu.” Setelah peserta 

didik memahami tata tertib pelaksanaan tes akhir, peserta didik mengerjakan soal esai 

tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Penulis berkeliling untuk 

memberikan bantuan secara individual bagi peserta didik yang memerlukannya. 

Setelah peserta didik selesai menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek satu 

persatu peserta didik mengumpulkan tugas individunya ke meja penulis sampai 

semuanya selesai. 

            Terakhir pada langkah Whole Class Units, peserta didik kembali duduk pada 

posisi semula dengan rapi. Kemudian peserta didik bersama penulis melakukan 

kegiatan refleksi untuk menyimpulkan pembelajaran. Lalu, penulis memberi beberapa 

pertanyaan seputar materi yang telah dipelajari kepada peserta didik sebagai simpulan 

pembelajaran. Setelah menyimpulkan pembelajaran, penulis memberi penguatan 

terhadap materi yang disampaikan, sehingga tidak menyebabkan kekeliruan bagi 

peserta didik. Penulis memberi informasi materi pelajaran untuk pertemuan berikutnya. 
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Penulis mengajak peserta didik untuk selalu bersyukur atas karunia Tuhan. Terakhir, 

penulis dengan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa. 

 

2) Deskripsi Proses Pembelajaran Mengonstruksi Teks Cerita Pendek 

(Pertemuan Kedua) 

            Proses pembelajaran pada pertemuan kedua siklus 1(satu) dilalukan pada hari  

Jumat, tanggal 26 April 2019. Tahap pelakasanaan yang penulis lakukan pada 

pertemuan kedua dibagi menjadi tiga tahapan yakni kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. Ketiga tahapan tersebut pada umumnya merupakan proses kegiatan 

pembelajaran yang sering diterapkan guru di sekolah.  

           Pada kegiatan pendahuluan pembelajaran mengonstruksi teks cerita pendek 

dimulai dengan penulis mengucapkan salam kepada peserta didik “Assalamualaikum 

warahmatullahi wabarakatuh.” Lalu peserta didik menjawab salam dari penulis 

“Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.” Kemudian penulis 

memerintahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dengan  khidmat “Ari 

silahkan pimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran.”  Ari Ziddan Nugraha 

menjawab “Siap, Bu.” Ari langsung memimpin doa “Baiklah, untuk memulai kegiatan 

pembelajaran pada hari ini alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama 

terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai!” 

Setelah itu penulis bertanya mengenai kehadiran peserta didik “Apakah hari ini ada 

yang tidak hadir?” peserta didik menjawab “Hadir semua, Bu.” Selanjutnya penulis 

memotivasi peserta didik supaya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan 
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pembelajaran “Anak-anak Ibu harap kalian dapat bersungguh-sungguh saat belajar 

supaya nanti hasil yang akan kalian dapatkan memuaskan.” 

            Peserta didik diberi pertanyaan dari guru berhubungan dengan pembelajaran 

sebelumnya. “Pada pertemuan sebelumnya kalian mempelajari materi tentang apa?” 

kemudian Asri dan Indri menjawab “Menganalis unsur-unsur pembangun cerita 

pendek.” Penulis melanjutkan “Baiklah, untuk materi sekarang kita akan mempelajari 

materi tentang mengonstruksi teks cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur 

pembangun cerpen.”  

            Setelah itu, peserta didik dan penulis melakukan kegiatan apersepsi, yaitu 

peserta didik mengingat kembali materi yang sudah dipelajari dan dikaitkan dengan 

materi yang akan dipelajari. Apersepsi yang penulis sajikan berupa pertanyaan 

“Apakah kalian sudah paham unsur-unsur pembangun cerpen?” sebagian peserta 

didik menjawab “Paham, Bu.” Sebagian lagi ada yang diam terlihat mengingat, dan 

sebagiannya lagi ada yang berdiskusi dengan teman sebangkunya. Penulis melanjutkan 

lagi pertanyaan “Apakah kalian pernah menulis cerita pendek?” peserta didik pun 

menjawab “Pernah, Bu.” Penulis melanjutkan “Iya, baiklah hari ini kita akan belajar 

menulis teks cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangunnya.” 

            Peserta didik menyimak tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai. “Kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran 

kali ini adalah mengonstruksi cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun 

cerpen dan tujuan pembelajaran pada tahap mengonstruksi cerpen yang harus dicapai 

yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian cerpen, menulis cerpen dengan 
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memerhatikan unsur pembangm yaitu tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut 

pandang, gaya penceritaan dan amanat.” 

            Setelah selesai kegiatan awal, penulis melanjutkan pembelajaran pada kegiatan 

inti. Pada kegiatan inti, dalam tahap placement test, penulis akan menempatkan peserta 

didik untuk duduk secara berkelompok yang terdiri dari 4 orang dengan kemampuan 

yang berbeda-beda yang telah ditentukan sesuai dengan nilai yang diperoleh pada 

pembelajaran sebelumnya. 

            Pada langkah Teams, peserta didik diarahkan untuk duduk secara berkelompok. 

Setiap kelompok beranggotakan 4 orang.  

            Pada langkah Teaching Group, penulis menyampaikan materi secara singkat 

mengenai pengertian cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen, dan cara menulis cerpen. 

Seluruh peserta didik menyimak materi yang disampaikan penulis. 

            Sebelum peserta didik memulai diskusi, terlebih dahulu pada langkah Student 

Creative penulis memberikan penegasan, “Ingat keberhasilan setiap peserta didik 

ditentukan oleh keberhasilan kelompok. Mau tidak mau setiap anggota kelompok harus 

ikut serta dalam tugas kelompok. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya harus bisa 

karena nanti ada tutor sebaya yaitu teman Anda yang memiliki nilai akademis bagus 

dan Ibu akan memberikan bantuan kepada Anda di saat Anda belum memahami.” 

            Pada langkah Team Study, peserta didik membaca teks cerita pendek yang 

berjudul “Mbah Danu” karya Nugroho Notosusanto sebagai contoh penulisan cerita 

pendek, setelah itu peserta didik berdiskusi dan bekerja sama untuk menulis cerita 

pendek, anggota kelompok yang mampu menulis cerita pendek memberikan penjelasan 
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dan bantuan kepada teman satu kelompoknya, sehingga teman satu kelompoknya bisa 

mengerti dan mampu menulis cerita pendek. Peserta didik berdiskusi dalam membuat 

kerangka cerpen yang akan ditulisnya. Penulis berkeliling untuk melihat kegiatan 

diskusi peserta didik dan untuk memberikan bantuan bagi peserta didik yang 

membutuhkan. 

            Setelah itu, masuk ke dalam langkah Fact Test,  penulis memberikan kuis yang 

harus dijawab secara lisan oleh peserta didik. “Apa saja hal-hal yang harus 

diperhatikan ketika akan menulis cerita pendek?” Valerian mengacungkan tangan 

untuk meminta izin menjawab pertanyaan “Saya Valerian dari kelompok 8 izin 

menjawab,Bu. Menurut saya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan menulis 

cerita pendek adalah pemilihan kosakata, wawasan, ide dan penguasaan bahasa 

karena ide tanpa wawasan akan sulit berkembang, Bu.”  Penulis memberikan apresiasi 

terhadap jawaban Valerian “Tepuk tangan untuk Valerian.” Selanjutnya penulis 

memberikan pertanyaan yang kedua menyebutkan bahwa “salah satu langkah-langkah 

untuk menulis cerita pendek adalah membuat rancangan atau kerangka, apa saja yang 

harus dirancang tersebut?” Ari mengacungkan tangan untuk meminta izin menjawab 

pertanyaan, “Saya Ari dari kelompok 2 izin Menjawab, menurut saya yang harus 

dirancang adalah unsur intrinsik cerita pendek seperti temanya jelas, tokohnya siapa 

saja, penokohannya bagaimana, latar dan alurnya harus jelas, dan sebagainya.” 

Penulis memberikan apresiasi terhadap jawaban Ari “Bagus sekali jawabannya, tepuk 

tangan untuk Ari.”                                     
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            Pada langkah Team Score and Team Recognitions, Penulis memberikan 

penghargaan berupa pujian dan tepuk tangan bagi kelompok yang setiap anggotannya 

mampu menjawab pertanyaan dari penulis, lalu penulis memberikan penguatan dan 

motivasi untuk kelompok lainnya. 

            Peserta didik kembali duduk pada posisi semula dengan rapi. kemudian penulis 

memberikan pertanyaan kepada Faris tentang materi yang sudah dipelajari. “Faris 

coba kemukakan apa saia yang sudah dipelajari pada pertemuan kali ini?” Faris 

menjawab “Kami menulis cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur 

pembangun cerita pendek.” Penulis memberikan apresiasi terhadap jawaban Faris 

“Jawaban yang sangat bagus, tepuk tangan untuk Faris.” Setelah itu, peserta didik 

melaksanakan tes akhir. 

            Pada kegiatan penutup peserta didik diberikan lembar tugas untuk 

mengonstruksi cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen sebagai 

kegiatan evaluasi dikerjakan secara individu. “Baik terdapat tata tertib yang harus 

anda patuhi dalam pelaksanaan evaluasi ini yaitu dilakukan secara individu atau 

sendiri-sendiri dan tidak ada kerja sama. Jika sudah selesai maka langsung kumpulkan 

di meja ibu. Paham?” peserta didik menjawab serempak “Paham, Bu.” Setelah peserta 

didik memahami tata tertib pelaksanaan tes akhir, peserta didik mulai menulis cerpen 

dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek berdasarkan kerangka 

cerpen yang telah disusunnya pada saat berkelompok. Penulis berkeliling untuk 

memberikan bantuan secara individual bagi peserta didik yang memerlukannya. 
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Setelah peserta didik selesai mengonstruksi cerita pendek satu persatu peserta didik 

mengumpulkan tugas individunya ke meja penulis sampai semuanya selesai. 

            Pada pada tahap Whole Class Units, penulis dan peserta didik menyimpulkan 

hasil pembelajaran, dan melaksanakan refleksi apa yang telah dipelajari, serta apa yang 

sulit dipelajari. Penulis memberikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan selanjutnya. Hasil pengamatan penulis dalam kegiatan pembelajaran 

pada siklus kesatu kurang maksimal. Selain itu terlihat masih banyak peserta didik yang 

merasa belum memahami mengenai materi yang dipelajari yang pada kenyataannya 

masih saja ada yang kebingungan pada saat mengonstruksi teks cerpen dan masih 

terlihat beberapa peserta didik yang masih main-main dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Berdasakan uraian tersebut, proses belajar peserta didik pada siklus 

kesatu masih belum maksimal. Terakhir penulis menyuruh peserta didik berdoa untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

 

3) Analisis Proses Pembelajaran Kemampuan Menganalisis Unsur-Unsur 

Pembangun Cerita Pendek 

            Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, penulis mengamati aktivitas, sikap 

dan perilaku peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, masih terlihat ada 

peserta didik yang kurang serius mengikuti proses pembelajaran. Sebagai contoh, 

dalam kegiatan berdiskusi dengan teman kelompok ada peserta didik yang asyik 

mengobrol di luar materi pembelajaran. Penulis memberikan arahan bagi peserta didik 

yang kurang memperhatikan, kurang serius dan sebagainya. Tidak hanya kepada 
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peserta didik tersebut saja namun penulis juga memberikan arahan kepada seluruh 

peserta didik agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selama 

kegiatan diskusi berlangsung penulis memonitor dan memperhatikan semua kegiatan 

yang dilakukan peserta didik. Pada siklus kesatu masih ada peserta didik yang tidak 

sungguh-sungguh dalam belajar. Banyak peserta didik yang belum aktif ketika sedang 

berdiskusi. Namun, tidak ada peserta didik yang kurang baik dalam bekerja sama 

dengan teman kelompok.  

            Pada saat menjelaskan kepada peserta didik yang tidak memperhatikan, penulis 

mendekati peserta didik dengan memberikan arahan seperti ini, “Hai” semua peserta 

didik menjawab “Halo” lalu penulis menjawab kembali “Tolong perhatikan apa yang 

Ibu jelaskan ya, supaya kalian semua dapat memahami materi yang dipelajari. Jika 

tidak, nanti tidak paham dan bertanya lagi ini seperti apa. Ibu mohon, tolong 

perhatikan.” Melalui cara seperti itu peserta didik tersebut mau memperhatikan dan 

mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Lebih jelasnya penulis jabarkan nilai proses 

belajar peserta didik pada siklus kesatu dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 

Data Hasil Pengamatan Proses Belajar Peserta Didik dalam Menganalisis 

Unsur-Unsur Pembangun Cerita Pendek 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

 

Kriteria Penilaian 

Keaktifan Kesungguhan Kerja Sama Kejujuran Tanggung 

Jawab 

(1-3) (1-3) (1-3) (1-3) (1-3) 

1. Adliani Awalia Nopebrian 2 3 2 2 3 

2. Alif Naufal Putra 3 2 3 2 3 

3. Anisa Nurul Amalia 2 2 3 2 3 
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            Berdasarkan tabel 4.2 proses belajar peserta didik dalam menganalisis unsur-

unsur pembangun cerpen masih rendah dari aspek keaktifan, kesungguhan, kerja sama, 

kejujuran dan tanggung jawab dalam proses belajar. Pada siklus kesatu ini, proses 

belajar peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam aspek 

4. Ardi Kusumah Wijaya 1 2 2 2 2 

5. Ari Ziddan Nugraha 3 3 3 3 3 

6. Asis Nur Alamsyah 2 2 2 2 2 

7. Asri Oktiara 2 2 3 2 2 

8. Devina Sinta Nuraisah 2 2 3 2 2 

9 Fajri ben Rahman 3 3 3 3 3 

t10. Hasby Assidiqi 2 2 2 2 1 

11. Indri Puji Astuti 2 2 2 3 2 

12. Meisya Zahra 2 2 3 2 2 

13. Mochamad Rizki Ramdani 1 2 2 1 1 

14. Muhammad Alfan Alfarizi 1 2 2 1 1 

15. Muhammad Faris Aladly R. 2 2 2 2 1 

16. Muhammad Ihsan Zaki 1 2 2 1 1 

17. Muthia Safha Helvira 2 3 3 3 2 

18. Najla Sahar 2 2 3 3 2 

19. Petra Yosi Anantya Santosa 1 1 2 2 1 

20. Putri Sulastri 3 2 3 3 3 

21. Randie Amarul Akhfa  1 2 2 1 2 

22. Rena Mirka Octavia 2 2 2 3 3 

23. Renata Indriani 2 2 2 3 3 

24. Rizal Akhmad Fadillah N. 1 1 2 2 2 

25. Shofa Marwah Noor 3 2 3 3 3 

26. Silvia Eka Dhamayanti 3 3 3 3 3 

27. Sinta Nurmalia 2 3 2 2 3 

 28. Sirin Nida Juliana 2 2 3 2 2 

29. Sofy Gustini Rahayu 3 3 3 2 3 

30. Sopia Dewi Andini  2 3 2 2 3 

31. Tita Pratama Annissa  3 3 3 3 3 

32. Valerian Permana Sukma 2 2 2 2 2 

33. Vina Delia Gustina 3 3 3 3 3 

34. Vinna Vebri Safitri 2 2 2 2 2 

35. Zakia Ashari 2 2 3 3 3 

36. Zildan Ramadhani 1 2 2 2 2 
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keaktifan dari 36 peserta didik sebanyak 9 orang peserta didik (25%) yang aktif, 19 

orang peserta didik (52,8%) yang kurang aktif, dan 8 orang peserta didik (22,2%) yang 

tidak aktif. Dalam aspek kesungguhan dari 36 peserta didik sebanyak 9 orang peserta 

didik (25%) yang bersungguh-sungguh, 24 orang peserta didik (66,7%) yang kurang 

bersungguh-sungguh, dan 3 oran peserta didik (8,3%) yang tidak bersungguh-sungguh. 

Dalam aspek kerja sama dari 36 peserta didik sebanyak 17 orang peserta didik (47,2%) 

yang bekerja sama, 19 orang peserta didik (52,8%) yang kurang bekerja sama, dan 0 

peserta didik (0%) yang tidak bekerja sama. Dalam aspek kejujuran dari 36 peserta 

didik sebanyak 13 orang peserta didik (36,1%) yang jujur, 19 orang peserta didik 

(52,8%) yang kurang jujur, dan 4 orang peserta didik (11,1%) yang tidak jujur. Dalam 

aspek tanggung jawab dari 36 peserta didik sebanyak 16 orang peserta didik (44,4%) 

yang tanggung jawab, 14 orang peserta didik (38,9%) yang bertanggung jawab, dan 6 

orang peserta didik (16,7%) yang tidak bertanggung jawab. 

            Tabel 4.2 menunjukkan bahwa proses belajar peserta didik perlu ditingkatkan. 

Keaktifan, kesungguhan, kerja sama, kejujuran dan tanggung jawab dalam 

menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen pada siklus kesatu ternyata masih sangat 

rendah dan kurang memuaskan karena masih banyak peserta didik yang kurang aktif, 

kurang sungguh-sungguh, kurang kerja sama, kurang jujur dan kurang tanggung jawab. 

Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa pembelajaran pada siklus kesatu kurang 

baik. 

            Penulis merefleksi proses pembelajaran pada siklus kesatu bahwa peserta didik 

kurang aktif dalam proses pembelajaran; peserta didik kurang bersungguh-sungguh 
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dalam belajar, peserta didik kurang bekerja sama dalam proses diskusi kelompok, 

peserta didik kurang jujur dalam proses pembelajaran dan peserta didik kurang 

bertanggung jawab ketika kegiatan berdiskusi. 

 

4) Analisis Proses Pembelajaran Kemampuan Mengonstruksi Teks Cerita 

Pendek 

            Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, penulis mengamati aktivitas, sikap 

dan perilaku peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, masih terlihat ada 

peserta didik yang kurang serius mengikuti proses pembelajaran. Sebagai contoh, 

dalam kegiatan berdiskusi dengan teman kelompok ada peserta didik yang asyik 

mengobrol di luar materi pembelajaran. Ada peserta didik yang izin keluar ruangan 

kelas untuk mengikuti ekstrakulikuler. Penulis memberikan arahan bagi peserta didik 

yang kurang memperhatikan, kurang serius dan sebagainya. Tidak hanya kepada 

peserta didik tersebut saja namun penulis juga memberikan arahan kepada seluruh 

peserta didik agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.  

            Selama kegiatan diskusi berlangsung penulis memonitor dan memperhatikan 

semua kegiatan yang dilakukan peserta didik. Pada siklus kesatu masih ada peserta 

didik yang tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Banyak peserta didik yang belum 

aktif ketika sedang berdiskusi.  

            Pada saat menjelaskan kepada peserta didik yang tidak memperhatikan, penulis 

mendekati peserta didik dengan memberikan arahan seperti ini, “Tolong perhatikan 

dan dengarkan apa yang Ibu jelaskan jangan sampai ketika Ibu tanya kalian tidak 



 

101 
 

 
 

menjawab karena belum paham.” Seluruh peserta didik menjawab “Baik, Bu.” 

Melalui cara seperti itu peserta didik tersebut mau memperhatikan dan mengikuti setiap 

kegiatan pembelajaran. Lebih jelasnya penulis jabarkan nilai proses belajar peserta 

didik pada siklus kesatu dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 

Data Hasil Pengamatan Proses Belajar Peserta Didik dalam Mengonstruksi 

Cerita Pendek 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

 

Kriteria Penilaian 

Keaktifan Kesungguhan Kerja Sama Kejujuran Tanggung 

Jawab 

(1-3) (1-3) (1-3) (1-3) (1-3) 

1. Adliani Awalia Nopebrian 2 2 3 3 3 

2. Alif Naufal Putra 3 2 3 3 3 

3. Anisa Nurul Amalia 2 2 2 2 3 

4. Ardi Kusumah Wijaya 2 2 2 1 2 

5. Ari Ziddan Nugraha 3 3 3 3 3 

6. Asis Nur Alamsyah 2 2 2 2 2 

7. Asri Oktiara 2 2 2 2 2 

8. Devina Sinta Nuraisah 2 2 2 2 2 

9 Fajri ben Rahman 3 3 2 3 3 

t10. Hasby Assidiqi 2 2 2 2 2 

11. Indri Puji Astuti 3 3 2 2 2 

12. Meisya Zahra 2 3 2 2 2 

13. Mochamad Rizki Ramdani 1 1 2 1 2 

14. Muhammad Alfan Alfarizi 1 1 2 1 2 

15. Muhammad Faris Aladly R. 2 1 1 2 2 

16. Muhammad Ihsan Zaki 1 1 1 1 1 

17. Muthia Safha Helvira 2 2 3 2 2 

18. Najla Sahar 2 2 2 3 2 

19. Petra Yosi Anantya Santosa 1 1 1 2 1 

20. Putri Sulastri 2 3 3 3 3 

21. Randie Amarul Akhfa  1 2 2 1 2 

22. Rena Mirka Octavia 2 2 2 3 2 

23. Renata Indriani 2 2 3 3 3 

24. Rizal Akhmad Fadillah N. 1 1 2 2 2 
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            Berdasarkan tabel 4.3 proses belajar peserta didik dalam menganalisis unsur-

unsur pembangun cerpen masih rendah dari aspek keaktifan, kesungguhan, kerja sama, 

kejujuran dan tanggung jawab dalam proses belajar. Pada siklus kesatu ini, proses 

belajar peserta didik dalam mengonstruksi teks cerpen dalam aspek keaktifan dari 36 

peserta didik sebanyak 10 orang peserta didik (27,8%) yang aktif, 19 orang peserta 

didik (52,8%) yang kurang aktif, dan 7 orang peserta didik (19,4%) yang tidak aktif. 

Dalam aspek kesungguhan dari 36 peserta didik sebanyak 10 orang peserta didik 

(27,8%) yang bersungguh-sungguh, 20 orang peserta didik (55,5%) yang kurang 

bersungguh-sungguh, dan 6 orang peserta didik (16,7%) yang tidak bersungguh-

sungguh. Dalam aspek kerja sama dari 36 peserta didik sebanyak 11 orang peserta didik 

(30,6%) yang bekerja sama, 22 orang peserta didik (61,1%) yang kurang bekerja sama, 

dan 3 orang peserta didik (8,3%) yang tidak bekerja sama. Dalam aspek kejujuran dari 

36 peserta didik sebanyak 13 orang peserta didik (36,1%) yang jujur, 18 orang peserta 

didik (50%) yang kurang jujur, dan 5 orang peserta didik (13,9%) yang tidak jujur. 

Dalam aspek tanggung jawab dari 36 peserta didik sebanyak 12 orang peserta didik 

25. Shofa Marwah Noor 2 3 3 3 3 

26. Silvia Eka Dhamayanti 3 3 3 3 3 

27. Sinta Nurmalia 3 2 2 2 2 

 28. Sirin Nida Juliana 2 2 2 2 2 

29. Sofy Gustini Rahayu 3 3 3 2 3 

30. Sopia Dewi Andini  3 2 2 2 2 

31. Tita Pratama Annissa  3 3 3 3 3 

32. Valerian Permana Sukma 1 2 2 2 2 

33. Vina Delia Gustina 3 3 3 3 3 

34. Vinna Vebri Safitri 2 2 2 2 2 

35. Zakia Ashari 2 2 2 3 2 

36. Zildan Ramadhani 2 2 2 2 2 
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(33,3%) yang tanggung jawab, 22 orang peserta didik (61,1%) yang bertanggung 

jawab, dan 2 orang  peserta didik (5,6%) yang tidak bertanggung jawab . 

            Tabel 4.3 menunjukkan bahwa proses belajar peserta didik pada siklus kesatu 

pertemuan kedua masih perlu ditingkatkan karena keaktifan, kesungguhan, kerja sama, 

kejujuran dan tanggung jawab antar peserta didik masih kurang memuaskan . Oleh 

karena itu, penulis menyatakan bahwa pembelajaran pada siklus kesatu pertemuan 

kedua masih kurang baik. 

            Penulis merefleksi proses pembelajaran pada siklus kesatu bahwa peserta didik 

kurang aktif dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang bersungguh-sungguh 

dalam belajar, peserta didik kurang bekerja sama dalam proses diskusi kelompok, 

peserta didik kurang jujur dalam proses pembelajaran, dan peserta didik kurang 

bertanggung jawab ketika kegiatan berdiskusi. 

 

5) Analisis  Hasil Pembelajaran Menganalisis Unsur-unsur Pembangun Cerita 

Pendek 

            Dalam tahap ini penulis melaksanakan sebuah penilaian terhadap hasil 

pekerjaan peserta didik yaitu berupa soal esai yang berjumlah 8 butir soal, untuk 

kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen, dengan nilai maksimal 

adalah 24. 

            Pada siklus kesatu kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur 

cerita pendek yang memenuhi kriteria meningkat. Pada data awal kemampuan 

menganalisis unsur-unsur cerita pendek 34 orang peserta didik belum memenuhi 
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kriteria, sedangkan yang 2 orang telah memenuhi kriteria. Pada siklus kesatu 

kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur cerita pendek yang belum 

memenuhi kriteria menurun menjadi 22 orang peserta didik, dan yang sudah memenuhi 

kriteria meningkat menjadi 14 orang. Unsur-unsur yang telah dianalisis dan ditulis 

salah seorang peserta didik bernama Zakia Ashari yang telah memenuhi kriteria sudah 

menguraikan tema dengan tepat, tokoh dan penokohan dengan lengkap, menguraikan 

gaya penceritaan dengan tepat serta menguraikan amanat dengan jelas. Tetapi dalam  

menjelaskan latar masih kurang tepat, menjelaskan alur masih kurang tepat, 

danmenjelaskan sudut pandang masih kurang tepat. 

            Masih ada peserta didik yang belum mampu menganalisi unsur-unsur cerita 

pendek dengan benar. Penulis menemukan dalam unsur-unsur cerpen yang telah ditulis 

oleh Muhammad Ihsan Zaki, terutama pada bagian menjelaskan tema, penokohan, 

latar, alur, sudut pandang, gaya penceritaan dan amanat. Penulis pun mengamati, 

bahwa peserta didik tidak mampu menjelaskan dengan cara menguraikannya dengan 

tepat, sehingga peserta didik selalu keliru ketika menganalisis unsur-unsur pembangun 

cerpen. Dalam penulisan, peserta didik tidak mengalami kesulitan yang signifikan, 

misalnya dalam hal penggunaan huruf kapital dan huruf kecil, seluruh peserta didik 

sudah dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Dalam masalah kerapian pada 

penulisan tentunya masih ada peserta didik yang tidak rapi dalam menulis, misalnya 

penomoran yang tidak sesuai, terdapat beberapa coretan, ukuran huruf yang tidak 

konsisten, penggunaan kata yang masih disingkat dan sebagainya. Oleh karena itu, 
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penulis akan memberikan arahan kembali pada siklus kedua, agar seluruh peserta didik 

dapat memenuhi kriteria.  

Kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen 

pada siklus kesatu belum berhasil karena masih banyak peserta didik yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) mata pelajaran bahasa Indonesia untuk 

kelas XI MIPA 6 di SMA Negeri 3 Tasikmalaya yaitu 75. Pada tahap selanjutnya 

penulis akan menilai hasil kerja peserta didik dengan cara mengubahnya ke bentuk 

angka dengan menggunakan pedoman penilaian yang telah ditentukan.  

Untuk lebih jelasnya penulis jabarkan perolehan nilai hasil belajar peserta didik pada 

siklus kesatu sebagai berikut.  

Tabel 4.4 

Perolehan Nilai Hasil Belajar Peserta Didik dalam  

Menganalisis Unsur-Unsur Pembangun Cerita Pendek 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

Nomor Soal Skor Nilai 

1

1 

2

2 

2

3 

4

4 

4

5 

6

6 

7

7 

8

8  

1. Adliani Awalia Nopebrian 2 3 3 2 2 2 2 3 19 79 

2. Alif Naufal Putra 1 1 3 2 1 2 1 2 13 54 

3. Anisa Nurul Amalia 1 3 3 2 2 2 1 3 17 71 

4. Ardi Kusumah Wijaya 1 2 2 2 1 2 1 2 13 54 

5. Ari Ziddan Nugraha 2 3 3 1 2 2 1 1 16 67 

 6. Asis Nur Alamsyah 1 2 2 2 2 2 1 1 13 54 

7. Asri Oktiara 2 3 3 1 2 2 3 3 19 79 

8. Devina Sinta Nuraisah 1 3 3 2 1 1 3 2 16 67 

9 Fajri ben Rahman 3 3 3 1 2 2 3 3 20 83 

10. Hasby Assidiqi 1 2 2 2 2 2 1 2 14 50 

11. Indri Puji Astuti 3 3 3 1 1 2 3 3 19 79 

12. Meisya Zahra 3 2 2 2 2 2 3 3 19 79 

13. Mochamad Rizki Ramdani 1 1 2 1 2 1 1 3 12 50 
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Keterangan :      Keterangan: 

Nomor 1 : Tema     3 : Menjawab dengan tepat 

Nomor 2 : Tokoh     2 : Menjawab kurang tepat 

Nomor 3 : Penokohan    1 : Menjawab tidak tepat 

Nomor 4 : Latar 

Nomor 5 : Alur 

Nomor 6 : Sudut Pandang 

Nomor 7 : Gaya Penceritaan  

Nomor 8 : Amanat 

            Berdasarkan tabel 4.4 penulis mempersentasekan bahwa pada siklus kesatu 

bahwa terdapat peserta didik yang mendapat nilai 40 sebanyak 1 orang (2,8%), peserta 

didik yang mendapat nilai 50 sebanyak 4 orang (11,1%), peserta didik yang mendapat 

14. Muhammad Alfan Alfarizi 1 2 1 1 2 1 1 3 12 50 

15. Muhammad Faris Aladly R. 2 3 3 2 1 2 3 2 18 75 

16. Muhammad Ihsan Zaki 1 2 1 1 1 1 1 1 9 40 

17. Muthia Safha Helvira 2 2 3 1 1 2 2 3 16 67 

18. Najla Sahar 1 1 1 1 2 2 1 3 12 50 

19. Petra Yosi Anantya Santosa 1 3 2 1 1 2 3 2 15 63 

20. Putri Sulastri 1 3 3 1 2 2 1 2 15 63 

21. Randie Amarul Akhfa  1 3 3 2 2 2 1 3 17 71 

22. Rena Mirka Octavia 3 3 2 2 1 2 3 2 18 75 

23. Renata Indriani 2 3 3 1 1 2 2 3 17 71 

24. Rizal Akhmad Fadillah N. 1 3 3 2 2 2 1 3 18 75 

25. Shofa Marwah Noor 1 3 3 3 2 2 1 3 18 75 

26. Silvia Eka Dhamayanti 2 3 3 2 1 2 3 3 19 79 

27. Sinta Nurmalia 1 3 1 1 1 2 3 3 15 63 

 28. Sirin Nida Juliana 3 2 1 2 2 2 3 2 17 71 

29. Sofy Gustini Rahayu 3 2 1 2 2 2 3 3 18 75 

30. Sopia Dewi Andini  1 3 3 1 2 2 1 3 16 67 

3 1. Tita Pratama Annissa  3 3 2 2 2 2 3 3 20 83 

32. Valerian Permana Sukma 1 1 3 1 2 2 1 3 14 60 

33. Vina Delia Gustina 3 2 2 2 1 3 1 1 15 63 

34. Vinna Vebri Safitri 1 3 2 2 2 1 1 3 15 63 

35. Zakia Ashari 3 3 3 2 2 2 3 3 21 88 

36. Zildan Ramadhani 3 2 1 2 2 1 1 3 15 63 

Jumlah 2.416 

Rata-rata 67,1 
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54 sebanyak 3 orang (8,3%), peserta didik yang mendapat nilai 60 sebanayk 1 orang 

(2,8%), peserta didik yang mendapat nilai 63 sebanyak 6 orang (16,7%), peserta didik 

yang mendapat nilai 67 sebanyak 4 orang (11,1%), peserta didik yang mendapat nilai 

71 sebanyak 4 orang (11,1%), peserta didik yang mendapat nilai 75 sebanyak 5 orang 

(16,9%), peserta didik yang mendapat nilai 79 sebanyak 5 orang (16,9%), peserta didik 

yang mendapat nilai 83 sebanyak 2 orang (5,5%), dan peserta didik yang mendapat 

nilai 88 sebanyak 1 orang (2,8%). 

            Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa pada pertemuan pertama siklus kesatu 

terdapat 23 orang peserta didik (63,9%) yang belum mencapai KKB dan sebanyak 13 

orang peserta didik (36,1%) telah mencapai KKB yang telah ditentukan yaitu 75. 

            Penulis merefleksikan pembelajaran pada siklus kesatu bahwa masih banyak 

peserta didik yang belum mencapai standar Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB), dan 

masih banyak peserta didik yang belum mampu menganalisis unsur-unsur pembangun 

teks cerita pendek dengan tepat sesuai dengan kriteria terutama pada bagian alur. 

            Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran pada 

siklus kesatu belum maksimal karena masih ada peserta didik yang memperoleh nilai 

di bawah Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB), sehingga perlu dilaksanakan kegiatan 

pembelajaran pada siklus kedua sebagai tindak lanjut berikutnya.             

 

6) Deskripsi Hasil Pembelajaran Mengonstruksi Teks Cerita Pendek 

            Dalam tahap ini penulis melaksanakan sebuah penilaian terhadap hasil 

pekerjaan peserta didik yaitu berupa soal esai yang berjumlah 8 butir soal, untuk 
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kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen, dengan nilai maksimal 

adalah 16. 

            Pada siklus kesatu kemampuan peserta didik dalam mengonstruksi teks cerita 

pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerp en yang memenuhi kriteria 

meningkat. Pada data awal kemampuan mengonstruksi cerita pendek 21 orang peserta 

didik belum memenuhi kriteria, sedangkan 15 orang telah memenuhi kriteria. Pada 

siklus kesatu kemampuan peserta didik dalam mengonstruksi cerita pendek yang belum 

memenuhi kriteria menurun menjadi 15 orang peserta didik, dan yang sudah memenuhi 

kriteria meningkat menjadi 21 orang. Cerita pendek yang ditulis salah seorang peserta 

didik bernama Silvia Eka Damayanti yang telah memenuhi kriteria sudah menulis 

dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen di antaranya tema, tokoh dan 

penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya penceritaan dan amanat. 

            Masih ada peserta didik yang belum mampu menulis cerita pendek dengan 

benar. Penulis menemukan dalam cerpen yang telah ditulis oleh Muhammad Ihsan 

Zaki, yang hanya mencakup unsur tokoh saja dan sama sekali tidak memerhatikan 

tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya penceritaan dan amanat. Dalam 

penulisan, peserta didik tidak mengalami kesulitan yang signifikan, misalnya dalam 

hal penggunaan huruf kapital dan huruf kecil, seluruh peserta didik sudah dapat 

menggunakannya dengan baik dan benar. Dalam masalah kerapian pada penulisan 

tentunya masih ada peserta didik yang tidak rapi dalam menulis, misalnya penomoran 

yang tidak sesuai, terdapat beberapa coretan, ukuran huruf yang tidak konsisten, 

penggunaan kata yang masih disingkat dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis akan 



 

109 
 

 
 

memberikan arahan kembali pada siklus kedua, agar seluruh peserta didik dapat 

memenuhi kriteria.  

Kemampuan peserta didik dalam mengonstruksi teks cerita pendek dengan 

memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen pada siklus kesatu belum berhasil 

karena masih banyak peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar 

(KKB) mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas XI MIPA 6 di SMA Negeri 3 

Tasikmalaya yaitu 75. Pada tahap selanjutnya penulis akan menilai hasil kerja peserta 

didik dengan cara mengubahnya ke bentuk angka dengan menggunakan pedoman 

penilaian yang telah ditentukan.  

            Untuk lebih jelasnya penulis jabarkan perolehan nilai hasil belajar peserta didik 

pada siklus kesatu sebagai berikut.  

Tabel 4.5 

Perolehan Nilai Hasil Belajar Peserta Didik dalam  

Mengonstruksi Teks Cerita Pendek 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

Nomor Soal Skor Nilai 

1

1 

2

2 

2

3 

4

4 

4

5 

6

6 

7

7 

8

8  

1. Adliani Awalia Nopebrian 1 2 2 2 2 2 1 2 14 87 

2. Alif Naufal Putra 1 2 1 1 1 2 1 1 11 69 

3. Anisa Nurul Amalia 1 2 2 1 1 2 1 1 11 69 

4. Ardi Kusumah Wijaya 2 2 2 1 1 2 1 1 12 75 

5. Ari Ziddan Nugraha 1 2 2 2 2 2 2 1 14 87 

6. Asis Nur Alamsyah 1 2 1 2 1 2 1 1 11 69 

7. Asri Oktiara 1 2 2 2 1 2 1 2 13 81 

8. Devina Sinta Nuraisah 2 2 1 1 1 1 1 1 10 62 

9 Fajri ben Rahman 1 2 2 2 1 2 1 2 13 81 

10. Hasby Assidiqi 1 2 2 2 1 2 1 1 12 75 

11. Indri Puji Astuti 1 2 1 2 1 2 1 2 12 75 
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Keterangan :      Keterangan: 

Nomor 1 : Tema     2 : Menulis dengan tepat 

Nomor 2 : Tokoh     1 : Menulis tidak tepat 

Nomor 3 : Penokohan     

Nomor 4 : Latar 

Nomor 5 : Alur 

Nomor 6 : Sudut Pandang 

Nomor 7 : Gaya Penceritaan  

Nomor 8 : Amanat 

            Berdasarkan tabel 4.5 penulis mempersentasekan bahwa pada siklus kesatu 

bahwa terdapat peserta didik yang mendapat nilai 56 sebanyak 2 orang (5,6 %), peserta 

12. Meisya Zahra 1 2 2 1 1 2 1 1 11 69 

13. Mochamad Rizki Ramdani 1 2 2 1 1 2 1 2 12 75 

14. Muhammad Alfan Alfarizi 1 2 1 1 2 1 1 1 10 62 

15. Muhammad Faris Aladly R. 2 2 2 2 1 2 1 1 13 81 

16. Muhammad Ihsan Zaki 1 2 1 1 1 1 1 1 9 56 

17. Muthia Safha Helvira 1 2 1 1 1 2 1 1 10 62 

18. Najla Sahar 1 2 2 1 1 2 1 1 11 69 

19. Petra Yosi Anantya Santosa 1 2 2 2 1 2 1 1 12 75 

20. Putri Sulastri 1 2 2 2 1 2 1 1 12 75 

21. Randie Amarul Akhfa  2 2 2 1 1 1 1 2 12 75 

22. Rena Mirka Octavia 1 2 2 2 1 2 1 1 12 75 

23. Renata Indriani 2 2 1 2 2 2 1 2 14 87 

24. Rizal Akhmad Fadillah N. 1 2 2 1 1 2 1 1 11 69 

25. Shofa Marwah Noor 2 2 1 1 1 2 1 1 11 69 

26. Silvia Eka Dhamayanti 1 2 2 2 2 2 2 1 14 87 

27. Sinta Nurmalia 1 2 2 1 2 2 1 2 13 81 

 28. Sirin Nida Juliana 1 2 2 1 1 2 2 1 12 75 

29. Sofy Gustini Rahayu 1 2 2 2 1 2 2 1 13 81 

30. Sopia Dewi Andini  1 2 1 1 1 2 1 1 10 62 

31. Tita Pratama Annissa  1 2 2 1 1 2 2 2 13 81 

32. Valerian Permana Sukma 1 2 2 1 1 2 2 1 12 75 

33. Vina Delia Gustina 1 2 1 2 1 2 1 1 11 69 

34. Vinna Vebri Safitri 2 2 2 1 2 2 1 1 13 81 

35. Zakia Ashari 1 2 1 1 1 1 1 1 9 56 

36. Zildan Ramadhani 1 2 1 2 1 2 1 1 11 69 

Jumlah 2.646 

Rata-rata 73,5 



 

111 
 

 
 

didik yang mendapat nilai 62 sebanyak 4 orang (11,1%), peserta didik yang mendapat 

nilai 69 sebanyak 9 orang (25%), peserta didik yang mendapat nilai 75 sebanyak 10 

orang (27,8%), peserta didik yang mendapat nilai 81 sebanyak 7 orang (19,4%), dan 

peserta didik yang mendapat nilai 87 sebanyak 4 orang (11,1%). 

            Berdasarkan tabel 4.5 tersebut diketahui bahwa pada pertemuan kedua siklus 

kesatu terdapat 15 orang peserta didik (41,7%) yang belum mencapai KKB dan 

sebanyak 21 orang peserta didik (58,3%) telah mencapai KKB yang telah ditentukan 

yaitu 75. 

            Penulis merefleksikan pembelajaran pada siklus kesatu bahwa masih banyak 

peserta didik yang belum mencapai standar Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB), dan 

masih banyak peserta didik yang belum mampu mengonstruksi teks cerita pendek 

dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek dengan tepat. 

            Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran pada 

siklus kesatu belum maksimal karena masih ada peserta didik yang memperoleh nilai 

di bawah Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB), sehingga perlu dilaksanakan kegiatan 

pembelajaran pada siklus kedua sebagai tindak lanjut berikutnya.             

 

b. Siklus Kedua 

            Melihat nilai proses belajar dan hasil belajar pada siklus kesatu ternyata 

kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dan 

mengonstruksi teks cerita pendek belum tercapai dengan baik. Karena itu, penulis 

melakukan siklus kedua dengan harapan kemampuan peserta didik dalam menganalisis 
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unsur-unsur pembangun cerpen dan mengonstruksi teks cerita pendek  dapat tercapai 

dengan baik. Pembelajaran pada siklus kedua sama halnya dengan pembelajaran siklus 

kesatu, penulis menjabarkannya dalam dua kali pertemuan. Pertemuan pertama untuk 

pembelajaran menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, dan pertemuan 

kedua untuk pembelajaran mengonstruksi teks  cerita pendek dengan memerhatikan 

unsur-unsur pembangun cerpen. Berikut data proses dan hasil pembelajaran pada siklus 

kedua.  

1) Deskripsi Proses Pembelajaran Pertemuan Pertama dalam Menganalisis 

Unsur-Unsur Pembangun Cerita Pendek (Pertemuan Pertama) 

            Proses pembelajaran pada pertemuan pertama siklus kedua dilalukan pada hari 

Selasa, tanggal 30 April 2019. Tahapan pembelajaran pada pertemuan pertama pada 

siklus kedua hampir sama dengan tahapan pembelajaran pada pertemuan pertama 

siklus kesatu. Peserta didik disarankan untuk lebih bersungguh-sungguh mengikuti 

proses pembelajaran, lebih aktif dalam kegiatan diskusi, mampu bekerja sama dengan 

baik bersama teman kelompok, mampu bertanggung jawab atas tugas yang telah 

diembannya dan berusaha bersikap jujur dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik 

dituntut untuk benar-benar memerhatikan arahan dari guru selama kegiatan 

pembelajaran. Pada siklus kedua langkah-langkah penelitian yang penulis laksanakan 

sesuai dengan desain penelitian yang dikemukakan di atas dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization.  

            Penulis membagi kegiatan pembelajaran dalam tiga tahapan. Pada pelaksanaan 

pembelajaran kegiatan awal penulis membuka pembelajaran  dengan mengucapkan 
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salam pembuka “Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh”, peserta didik 

menjawab salam dari penulis “Waalaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.”  

Kemudian penulis menyuruh peserta didik untuk berdoa bersama yang dimpimpin oleh 

ketua kelas yaitu Ari Ziddan Nugraha “Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada 

hari ini alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. 

Berdoa dalam hati mulai!” Penulis melakukan presensi dan bertanya kepada peserta 

didik “Siapakah yang tidak masuk hari ini?” peserta didik pun menjawab “Hadir 

semua, Bu.”  jumlah peserta didik yang hadir sebanyak 36 orang. 

            Selanjutnya, penulis melakukan apersepsi yang bertujuan untuk mengingat 

kembali materi pelajaran yang telah disampaikan dan berkaitan dengan materi yang 

akan dipelajari, sekaligus menguji konsentrasi peserta didik dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan bersangkutan dengan materi, yaitu 

mengenai unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Pertanyaan yang penulis sajikan 

sebagai berikut.  

            “Apa yang dimaksud dengan teks cerita pendek?” Sebagian peserta didik 

terlihat masih mengingat, sebagian ada yang sudah mulai ingat dan mulai saling 

berbicara dengan teman sebangkunya. Lalu peserta didik yang bernama ari Ziddan 

Nugraha mengacungkan tangannya, lalu menjawab “Saya, Bu.” Penulis menjawab 

“Tidak, Ibu ingin yang lain juga ikut berbicara, jadi tidak hanya Ari dan orang-orang 

yang sama. Ayo, mana yang lain?” Peserta didik bernama Sirin mengacungkan 

tangannya, lalu menjawab “Cerita pendek merupakan salah satu karya fiksi yang 

selesai dibaca hanya dalam sekali duduk, jumlah katanya kurang dari 10.000 kata 
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dengan ciri-ciri tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang, latar yang 

ditampilkannya hanya sesaat, dan alur yang digambarkan cukup sederhana.” Sama 

halnya dengan pertemuan pertama siklus kesatu, pertanyaan yang diajukan dan 

jawaban yang diberikan peserta didik tidak jauh berbeda berbanding sama dengan 

pertemuan pertama siklus kesatu, hanya saja peserta didik lebih kritis dan jelas dalam 

menjawab pertanyaan penulis. penulis mengajukan pertanyaan selanjutnya “Apa saja 

kesulitan kalian ketika menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek pada 

pertemuan pertama?” Ada peserta didik yang menjawab, “Saya kesulitan dalam 

menentukan alur yang tepat.” Unsur-unsur pembangun teks cerpen yang dianalisis 

peserta didik pada siklus kesatu masih banyak kesalahan dalam penjelasan alur. Karena 

itu pada siklus kedua peserta didik lebih diarahkan untuk mampu menganalisis unsur-

unsur pembangun teks cerita pendek dengan memperhatikan tema, tokoh, penokohan, 

latar, alur, sudut pandang, gaya penceritaan serta amanat. 

            Setelah peserta didik benar-benar siap mengikuti pembelajaran, penulis 

membahas dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam hasil 

menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek yang dianalisis oleh peserta 

didik pada siklus kesatu. Peserta didik diarahkan untuk benar-benar memerhatikan 

penjelasan penulis agar tidak terjadi kesalahan lagi ketika menganalisis unsur-unsur 

pembangun teks cerita pendek. Ketika penulis menjelaskan kesalahan-kesalahan 

menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek pada siklus kesatu, tidak ada 

peserta didik yang mengobrol, semua peserta didik tertuju kepada penulis. Peserta didik 

yang masih kurang memahami banyak yang bertanya kepada penulis.  
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            Setelah penulis menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan pada siklus kesatu, 

pembelajaran dilanjutkan pada kegiatan inti pesmbelajaran. Placement Test, peserta 

didik dibagi ke dalam beberapa kelompok, setiap anggota kelompok berjumlah 4 orang 

yang telah ditentukan sesuai dengan nilai yang diperoleh pada pembelajaran 

sebelumnya.  

            Pada langkah Teams, peserta didik diarahkan untuk duduk secara berkelompok. 

Setiap kelompok beranggotakan 4 orang.  

            Pada langkah Teaching Group, penulis menyampaikan materi secara singkat 

mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Seluruh peserta didik menyimak materi 

yang disampaikan penulis. 

            Pada tahap Student Creative, sebelum diskusi kelompok dimulai, peserta didik 

diberi penegasan bahwa pada model pembelajaran Team Assisted Individualization, 

keberhasilan setiap individu ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya. Maka dari itu 

setiap anggota kelompok harus memastikan bahwa setiap anggota kelompok lainnya 

dapat memahami pembelajaran yang dilakukan. Pada kegiatan ini peserta didik terlihat 

lebih aktif pada saat berdiskusi, suasana belajar lebih hidup dibandingkan dengan 

siklus kesatu. Dalam kegiatan ini peserta didik tidak ada yang bertanya lagi kepada 

penulis.  

            Pada langkah Team Study, setiap peserta didik dalam kelompoknya masing-

masing diberikan teks cerita pendek yang berjudul “Tikus dan Manusia” karya Rahmi 

Suhartati untuk dianalisis unsur-unsur pembangunnya. Dalam siklus kedua, pertanyaan 

yang diajukan tetap sama dengan pertanyaan pada siklus kesatu. Setiap anggota dalam 
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kelompok harus mampu menyampaikan apa yang telah mereka analisis, peserta didik 

yang bernama Indri bertanya “Bu, Mengapa soalnya sama dengan pertemuan 

sebelumnya?”  Penulis menjawab “Ya, soalnya sama dengan soal yang kemarin kalian 

kerjakan, hanya saja teks yang kalian analisis hari ini berbeda dengan teks yang 

kemarin, mengapa Ibu menugaskan kembali kalian teks cerita pendek yang baru, 

karena berdasarkan dari nilai yang telah kalian peroleh kemarin masih ada beberapa 

peserta didik yang memiliki nilai di bawah KKB. Maka dari itu, kalian ditugaskan 

untuk berkelompok, Ibu harap peserta didik yang dirasa telah paham mengenai materi 

yang dipelajari untuk membantu rekannya yang masih memerlukan arahan dan 

bantuan dalam mengerjakan soal yang diberikan. Pada pembelajaran kali ini, ibu 

harap kalian mampu lebih bekerja sama lagi untuk memperoleh nilai terbaik. 

Bagaimana, sudah paham?” Peserta didik menjawab “Paham, Bu.”  

            Pada langkah Fact Test, penulis memberikan kuis kepada peserta didik secara 

individu dengan poin yang akan masuk dalam kelompoknya, setiap anggota kelompok 

diberi 1 kesempatan menjawab pertanyaan sehingga setiap kelompok termotivasi untuk 

berlomba menjawab setiap pertanyaan dari hasil diskusi yang telah dilakukan, dan mau 

tidak mau seluruh anggota kelompok harus dapat menjawab pertanyaan untuk 

memperoleh poin terbanyak. Setelah semua anggota dalam l (satu) kelompok mampu 

menjawab 1 (satu) pertanyaan, maka setiap anggota kelompoknya berhak mendapat 

kesempatan kedua untuk menjawab kembali pertanyaan yang diajukan oleh penulis.  

              Setiap anggota kelompok yang akan menjawab pertanyaan, mengemukakan, 

yang telah mereka temukan dan pahami sesuai dengan pertanyaan yang diberikan 
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penulis. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menjawab secara bergiliran dan 

diberi waktu 10 detik untuk menjawab, jika tidak dapat menjawab maka pertanyaan 

akan dilempar pada kelompok lain. Selama pembelajaran berlangsung seluruh peserta 

didik bersikap kondusif, serta antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian seluruh 

peserta didik dapat berbicara untuk menyampaikan hasil diskusinya secara 

berkelompok.  

            Pada langkah Teams Score and Teams Recognitions, kelompok yang tercepat 

dan terbaik dalam menyampaikan hasil diskusinya, diberi penghargaan oleh penulis 

berupa pujian, dan memberi penguatan untuk kelompok lainnya. Penulis memberi 

arahan pada seluruh peserta didik agar duduk kembali pada tempatnya masing-masing.  

            Pada kegiatan penutup peserta didik diberikan lembar tugas untuk menganalisis 

unsur-unsur pembangun cerpen “Gunung Kidul” karya Nugroho Notosusanto sebagai 

kegiatan evaluasi dikerjakan secara individu. “Baik terdapat tata tertib yang harus 

anda patuhi dalam pelaksanaan evaluasi ini yaitu dilakukan secara individu atau 

sendiri-sendiri dan tidak ada kerja sama. Jika sudah selesai maka langsung kumpulkan 

di meja Ibu. Paham?” peserta didik menjawab serempak “Paham, Bu.” Setelah peserta 

didik memahami tata tertib pelaksanaan tes akhir, peserta didik mengerjakan soal esai 

tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Penulis berkeliling untuk 

memberikan bantuan secara individual bagi peserta didik yang memerlukannya. 

Setelah peserta didik selesai menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek satu 

persatu peserta didik mengumpulkan tugas individunya ke meja penulis sampai 

semuanya selesai. 
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            Pada kegiatan akhir atau Whole Class Units, penulis dan peserta didik 

menyimpulkan hasil pembelajaran, dan melaksanakan refleksi apa yang telah 

dipelajari, serta apa yang sulit dipelajari. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap 

proses belajar pada siklus kedua peserta didik sudah memperhatikan saran dan perintah 

penulis. Selain itu, tidak terlihat peserta didik yang kebingungan pada saat 

menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, tidak ada yang mengobrol, 

dan tidak ada yang bekerja sama dengan teman sebangkunya. Berdasarkan uraian 

tersebut, pembelajaran pada siklus kedua berjalan baik dan tertib. Kegiatan 

pembelajaran pun diakhiri dengan salam dan doa. 

 

2) Deskripsi Proses Pembelajaran dalam Mengonstruksi Teks Cerita Pendek 

(Pertemuan Kedua) 

            Proses pembelajaran pada pertemuan pertama siklus kedua dilalukan pada hari 

Selasa, tanggal 03 Mei 2019. Tahapan pembelajaran pada pertemuan pertama pada 

siklus kedua hampir sama dengan tahapan pembelajaran pada pertemuan pertama 

siklus kesatu. Peserta didik disarankan untuk lebih bersungguh-sungguh mengikuti 

proses pembelajaran, lebih aktif dalam kegiatan diskusi, mampu bekerja sama dengan 

baik bersama teman kelompok, mampu bertanggung jawab atas tugas yang telah 

diembannya dan berusaha bersikap jujur dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik 

dituntut untuk benar-benar memerhatikan arahan dari guru selama kegiatan 

pembelajaran. Pada siklus kedua langkah-langkah penelitian yang penulis laksanakan 
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sesuai dengan desain penelitian yang dikemukakan di atas dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization.  

            Penulis membagi kegiatan pembelajaran dalam tiga tahapan. Pada pelaksanaan 

pembelajaran kegiatan awal penulis membuka pembelajaran  dengan mengucapkan 

salam pembuka “Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh”, peserta didik 

menjawab salam dari penulis “Waalaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.”  

Kemudian penulis menyuruh peserta didik untuk berdoa bersama yang dimpimpin oleh 

ketua kelas yaitu Ari Ziddan Nugraha “Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada 

hari ini alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. 

Berdoa dalam hati mulai!” Penulis melakukan presensi dan bertanya kepada peserta 

didik “Siapakah yang tidak masuk hari ini?” peserta didik pun menjawab “Hadir 

semua, Bu.”  jumlah peserta didik yang hadir sebanyak 36 orang. 

            Selanjutnya, penulis melakukan apersepsi yang bertujuan untuk mengingat 

kembali materi pelajaran yang telah disampaikan dan berkaitan dengan materi yang 

akan dipelajari, sekaligus menguji konsentrasi peserta didik dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan bersangkutan dengan materi, yaitu 

mengenai unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Pertanyaan yang penulis sajikan 

sebagai berikut.  

            “Setelah kita mempelajari unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, ibu 

ingin mengulang kembali apa saja unsur-unsur pembangun teks cerita pendek?” 

Peserta didik yang bernama Meisya mengacungkan tangannya, lalu menjawab “Unsur-

unsur pembangun cerpen yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya 
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penceritaan, amanat, sudut pandang” Penulis mengajukan pertanyaan selanjutnya, 

“Ya betul sekali, bagus berarti sudah paham ya semuanya?” seluruh peserta didik 

menjawab “Sudah, Bu” penulis mengajukan pertanyaan selanjutnya “Apa kesulitan 

kalian ketika mengonstruksi teks cerita pendek pada pertemuan pertama?” Ada 

peserta didik yang tiba-tiba menjawab “Susah menemukan idenya, Bu.” Oleh karena 

itu, penulis memberikan tema teks cerita pendek berdasarkan, pengalaman pribadi agar 

peserta didik lebih bersemangat untuk menulis teks cerita pendek berdasarkan 

pengalaman yang telah diperolehnya. 

            Unsur-unsur teks cerita pendek yang terdapat dalam hasil mengonstruksi teks 

cerita pendek peserta didik pada siklus kesatu masih banyak kesalahan dalam penulisan 

penokohan yang kurang lengkap, penulisan alurnya kurang tepat, dan penulisan dengan 

sudut pandang yang keliru. Karena itu pada siklus kedua peserta didik lebih diarahkan 

untuk mampu mengonstruksi teks cerita pendek dengan memerhatikan tema, tokoh, 

penokohan, latar, alur sudut pandang, gaya penceritaan serta amanat.  

            Setelah peserta didik benar-benar siap mengikuti pembelajaran, penulis 

membahas dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam hasil 

mengonstruksi teks cerita pendek oleh peserta didik pada siklus kesatu. Peserta didik 

diarahkan untuk benar-benar memerhatikan penjelasan penulis agar tidak terjadi 

kesalahan lagi ketika mengonstruksi teks cerita pendek sesuai dengan unsur-unsur 

pembangun cerpen. Ketika penulis menjelaskan kesalahan-kesalahan mengonstruksi 

teks cerita pendek pada siklus kesatu, tidak ada peserta didik yang mengobrol, semua 

peserta didik tertuju kepada penulis. Peserta didik yang masih kurang memahami 
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banyak yang bertanya kepada penulis. Setelah penulis menjelaskan mengenai 

kesalahan-kesalahan pada siklus kesatu, pembelajaran dilanjutkan pada kegiatan inti 

pembelajaran.  

            Pada langkah Placement Test, peserta didik dibagi ke dalam beberapa 

kelompok, setiap anggota kelompok berjumlah 4 orang yang telah ditentukan sesuai 

dengan nilai yang diperoleh pada pembelajaran sebelumnya.  

            Pada langkah Teams, peserta didik diarahkan untuk duduk secara berkelompok. 

Setiap kelompok beranggotakan 4 orang.  

            Pada langkah Teaching Group, penulis menyampaikan materi secara singkat 

mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Seluruh peserta didik menyimak materi 

yang disampaikan penulis. 

            Pada tahap Student Creative, sebelum diskusi kelompok dimulai, peserta didik 

diberi penegasan bahwa pada model pembelajaran Team Assisted Individualization, 

keberhasilan setiap individu ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya. Maka dari itu 

setiap anggota kelompok harus memastikan bahwa setiap anggota kelompok lainnya 

dapat memahami pembelajaran yang dilakukan. Pada kegiatan ini peserta didik terlihat 

lebih aktif pada saat berdiskusi, suasana belajar lebih hidup dibandingkan dengan 

siklus kesatu. Dalam kegiatan ini peserta didik tidak ada yang bertanya lagi kepada 

penulis.  

            Pada langkah Team Study, peserta didik membaca teks cerita pendek yang 

berjudul “Gunung Kidul” karya Nugroho Notosusanto sebagai contoh penulisan cerita 

pendek, setelah itu peserta didik berdiskusi dan bekerja sama untuk menulis kerangka 
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cerita pendek, anggota kelompok yang mampu menulis cerita pendek memberikan 

penjelasan dan bantuan kepada teman satu kelompoknya, sehingga teman satu 

kelompoknya bisa mengerti dan mampu menulis cerita pendek.  

            Setelah itu pada langkah Fact Test, penulis memberikan kuis yang harus 

dijawab secara lisan oleh peserta didik. “Bagaimana langkah-langkah menulis cerita 

pendek supaya lebih mudah?”  mengacungkan tangan untuk meminta izin menjawab 

pertanyaan “Saya Fajri Ben Rahman dari kelompok 1 izin menjawab bu, langkah-

langkah ketika akan menulis cerita pendek adalah Menentukan ide atau tema, 

Menyusun garis besar kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan, dan 

merevisi.”  Penulis memberikan apresiasi terhadap jawaban Fajri “Tepuk tangan untuk 

Fajri”.  

            Pada langkah Team Score and Team Recognitions, Penulis memberikan 

penghargaan berupa pujian dan tepuk tangan bagi kelompok yang setiap anggotannya 

mampu menjawab pertanyaan dari penulis, lalu penulis memberikan penguatan dan 

motivasi untuk kelompok lainnya. 

            Peserta didik kembali duduk pada posisi semula dengan rapi. Kemudian penulis 

memberikan pertanyaan kepada Rizki tentang materi yang sudah dipelajari. “Rizki 

coba kemukakan apa saia yang sudah dipelajari pada pertemuan kali ini? Rizki 

menjawab “Menulis cerita pendek, Bu.” Penulis memberikan apresiasi terhadap 

jawaban Faris “Tepuk tangan untuk Rizki.” Setelah itu, peserta didik melaksanakan tes 

akhir. Setiap kelompok tampak mendiskusikan dan saling berbicara dengan anggota 

kelompoknya perihal tersebut. Pada kegiatan ini peserta didik terlihat lebih aktif pada 
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saat berdiskusi, suasana belajar lebih hidup dibandingkan dengan siklus kesatu. Dalam 

kegiatan ini peserta didik tidak ada yang bertanya lagi kepada penulis.  

            Pada kegiatan akhir peserta didik diberikan lembar tugas untuk mengonstruksi 

cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen sebagai kegiatan 

evaluasi dikerjakan secara individu. “Baik terdapat tata tertib yang harus anda patuhi 

dalam pelaksanaan evaluasi ini yaitu dilakukan secara individu atau sendiri-sendiri 

dan tidak ada kerja sama. Jika sudah selesai maka langsung kumpulkan di meja Ibu. 

Paham?” peserta didik menjawab serempak “Paham, Bu.” Setelah peserta didik 

memahami tata tertib pelaksanaan tes akhir, peserta didik mulai menulis cerpen dengan 

memerhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Penulis berkeliling untuk 

memberikan bantuan secara individual bagi peserta didik yang memerlukannya. 

Setelah peserta didik selesai mengonstruksi cerita pendek satu persatu peserta didik 

mengumpulkan tugas individunya ke meja penulis sampai semuanya selesai. setelah 

seluruh kelompok berdiskusi, sama seperti pembelajaran pada siklus kesatu, setiap 

perwakilan kelompok diberi kesempatan untuk membacakan teks cerita pendek yang 

mereka tulis, sehingga setiap anggota kelompok memiliki hak yang sama untuk dapat 

menceritakan teks cerita pendek. Selama pembelajaran berlangsung seluruh peserta 

didik bersikap kondusif, serta antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Kelompok 

yang setiap anggotanya dapat dengan percaya diri membacakan hasil tulisannya di 

depan kelas, diberi penghargaan berupa pujian dan tepuk tangan, serta memberi 

penguatan untuk kelompok lainnya. Penulis memberi arahan pada seluruh peserta didik 

agar duduk kembali pada tempatnya masing-masing.  
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            Pada kegiatan Whole Class Units, penulis dan peserta didik menyimpulkan 

hasil pembelajaran, dan melaksanakan refleksi apa yang telah dipelajari, serta apa yang 

sulit dipelajari. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap proses belajar pada siklus 

kedua peserta didik sudah memperhatikan saran dan perintah penulis. Selain itu, tidak 

terlihat peserta didik yang kebingungan pada saat mengonstruksi teks cerita pendek, 

tidak ada yang mengobrol, dan tidak ada yang bekrija sama dengan teman 

sebangkunya. Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran pada siklus kedua berjalan 

baik dan tertib. Kegiatan pembelajaran pun diakhiri dengan salam dan doa. 

 

3) Analisis Proses Pembelajaran Kemampuan Menganalisis Unsur-Unsur 

Pembangun Cerita Pendek (Pertemuan Pertama) 

            Proses pembelajaran peserta didik pada pertemuan pertama siklus kedua sudah 

baik dan mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal itu dapat terlihat karena peserta 

didik sudah mulai aktif, bersungguh-sungguh, dan berkonsentrasi selama kegiatan 

pembelajaran. Peserta didik menyimak materi yang penulis sajikan. Selain itu, ikut 

berkerja sama dan bersikap jujur dalam proses pembelajaran terutama pada saat 

kegiatan diskusi. Meskipun ada sebagian kecil peserta didik yang kurang aktif, tetapi 

suasana belajar lebih hidup dibandingkan dengan proses pembelajaran pada siklus 

kesatu. Untuk lebih jelasnya penulis jabarkan nilai proses belajar peserta didik pada 

siklus kedua dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.6 

Data Hasil Pengamatan Proses Belajar Peserta Didik dalam Menganalisis 

Unsur-Unsur Pembangun Cerita Pendek 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

 

Kriteria Penilaian 

Keaktifan Kesungguhan Kerja Sama Kejujuran Tanggung 

Jawab 

(1-3) (1-3) (1-3) (1-3) (1-3) 

1. Adliani Awalia Nopebrian 3 3 3 3 3 

2. Alif Naufal Putra 3 3 3 3 3 

3. Anisa Nurul Amalia 3 3 3 3 3 

4. Ardi Kusumah Wijaya 2 2 3 2 3 

5. Ari Ziddan Nugraha 3 3 3 3 3 

6. Asis Nur Alamsyah 3 2 3 2 3 

7. Asri Oktiara 3 3 3 3 3 

8. Devina Sinta Nuraisah 3 3 3 3 2 

9 Fajri ben Rahman 3 3 3 3 3 

t10. Hasby Assidiqi 3 3 3 3 2 

11. Indri Puji Astuti 3 3 3 3 3 

12. Meisya Zahra 3 3 3 3 3 

13. Mochamad Rizki Ramdani 2 3 3 2 3 

14. Muhammad Alfan Alfarizi 2 2 3 2 2 

15. Muhammad Faris Aladly R. 2 3 3 2 2 

16. Muhammad Ihsan Zaki 2 3 3 2 2 

17. Muthia Safha Helvira 3 3 3 2 3 

18. Najla Sahar 3 3 3 3 2 

19. Petra Yosi Anantya Santosa 2 2 2 3 2 

20. Putri Sulastri 3 3 3 3 3 

21. Randie Amarul Akhfa  2 3 3 3 2 

22. Rena Mirka Octavia 3 3 3 3 3 

23. Renata Indriani 3 3 3 3 3 

24. Rizal Akhmad Fadillah N. 2 3 3 2 3 

25. Shofa Marwah Noor 3 3 3 3 2 

26. Silvia Eka Dhamayanti 3 3 3 3 3 

27. Sinta Nurmalia 3 3 3 3 3 

 28. Sirin Nida Juliana 3 3 3 3 3 

29. Sofy Gustini Rahayu 3 3 3 3 3 

30. Sopia Dewi Andini  3 3 3 3 3 

31. Tita Pratama Annissa  3 3 3 3 3 
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            Berdasarkan tabel 4.6 penulis mempresentasekan bahwa dalam aspek keaktifan  

sebanyak 9 orang (25%) peserta didik kurang aktif dan 27 orang (75%) peserta didik 

yang aktif. Dalam aspek kesungguhan sebanyak 5 orang (13,9%) peserta didik kurang 

bersungguh-sungguh dan 31 orang (86,1%) peserta didik yang bersungguh-sungguh. 

Dalam aspek kerja sama sebanyak 1 orang (2,8%) peserta didik kurang bekerja sama 

dan sebanyak 35 orang (97,2%) peserta didik yang bekerja sama. Dalam aspek 

kejujuran sebanyak 10 orang (27,8%) peserta didik kurang jujur dan sebanyak 26 orang 

(72,2%) peserta didik yang jujur. Serta dalam aspek tanggung jawab sebanyak 11 orang 

(30,6%) peserta didik kurang bertanggung jawab dan sebanyak 25 orang (69,4%) 

peserta didik yang bertanggung jawab. 

            Hasil belajar peserta didik pada siklus kedua memuaskan karena keaktifan, 

kesunguhan, kerja sama, kejujuran, dan tanggung jawab peserta didik meningkat. Oleh 

karena itu, penulis menyatakan bahwa proses pembelajaran pada siklus kedua lebih 

baik dibandingkan dengan proses pembelajaran pada siklus kesatu. 

            Penulis merefleksi proses pembelajaran pada siklus kesatu bahwa peserta didik 

lebih aktif dalam pembelajaran, peserta didik lebih bersungguh-sungguh dalam belajar, 

peserta didik lebih bekerja sama dalam diskusi kelompok, peserta didik lebih jujur 

dalam proses pembelajaran, dan peserta didik lebih bertanggung jawab saat berdiskusi. 

32. Valerian Permana Sukma 3 3 3 2 2 

33. Vina Delia Gustina 3 3 3 3 3 

34. Vinna Vebri Safitri 3 3 3 2 3 

35. Zakia Ashari 3 3 3 3 3 

36. Zildan Ramadhani 2 2 3 3 2 
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4) Analisis Proses Pembelajaran Kemampuan Mengonstruksi Cerita Pendek 

            Proses pembelajaran peserta didik pada pertemuan pertama siklus kedua sudah 

baik dan mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal itu dapat terlihat karena peserta 

didik sudah mulai aktif, bersungguh-sungguh, dan berkonsentrasi selama kegiatan 

pembelajaran. Peserta didik menyimak materi yang penulis sajikan. Selain itu, ikut 

berkerja sama dan bersikap jujur dalam proses pembelajaran terutama pada saat 

kegiatan diskusi. Meskipun ada sebagian kecil peserta didik yang kurang aktif, tetapi 

suasana belajar lebih hidup dibandingkan dengan proses pembelajaran pada siklus 

kesatu. Untuk lebih jelasnya penulis jabarkan nilai proses belajar siswa pada siklus 

kedua dalam tabel berikut ini.  

Tabel 4.7 

Data Hasil Pengamatan Proses Belajar Peserta Didik dalam Mengonstruksi 

Teks Cerita Pendek 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

 

Kriteria Penilaian 

Keaktifan Kesungguhan Kerja Sama Kejujuran Tanggung 

Jawab 

(1-3) (1-3) (1-3) (1-3) (1-3) 

1. Adliani Awalia Nopebrian 3 3 3 3 3 

2. Alif Naufal Putra 3 3 3 3 3 

3. Anisa Nurul Amalia 3 3 3 3 3 

4. Ardi Kusumah Wijaya 2 2 3 2 3 

5. Ari Ziddan Nugraha 3 3 3 3 3 

6. Asis Nur Alamsyah 2 2 3 3 3 

7. Asri Oktiara 2 3 3 3 3 

8. Devina Sinta Nuraisah 3 3 3 3 3 

9 Fajri ben Rahman 3 3 3 3 3 

t10. Hasby Assidiqi 3 3 3 3 3 

11. Indri Puji Astuti 3 3 3 3 3 

12. Meisya Zahra 3 3 3 3 3 
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            Berdasarkan tabel 4.7 proses belajar peserta didik dalam mengonstruksi teks 

cerpen sudah jauh lebih baik dari aspek keaktifan, kesungguhan, kerja sama, kejujuran 

dan tanggung jawab dalam proses belajar. Pada siklus kedua ini, penulis 

mempresentasekan bahwa dalam aspek keaktifan  sebanyak 11 orang (30,6%) peserta 

didik kurang aktif dan 25 orang (69,4%) peserta didik yang aktif. Dalam aspek 

kesungguhan sebanyak 8 orang (22%) peserta didik kurang bersungguh-sungguh dan 

28 orang (78%) peserta didik yang bersungguh-sungguh. Dalam aspek kerja sama 

sebanyak 4 orang (11,1%) peserta didik kurang bekerja sama dan sebanyak 32 orang 

(88,9%) peserta didik yang bekerja sama. Dalam aspek kejujuran sebanyak 8 orang 

13. Mochamad Rizki Ramdani 2 3 2 2 3 

14. Muhammad Alfan Alfarizi 2 2 2 2 2 

15. Muhammad Faris Aladly R. 2 3 3 2 2 

16. Muhammad Ihsan Zaki 2 3 2 2 2 

17. Muthia Safha Helvira 3 3 3 3 3 

18. Najla Sahar 3 2 3 3 2 

19. Petra Yosi Anantya Santosa 2 2 2 3 2 

20. Putri Sulastri 3 3 3 3 3 

21. Randie Amarul Akhfa  2 2 3 3 2 

22. Rena Mirka Octavia 3 3 3 3 3 

23. Renata Indriani 3 3 3 3 3 

24. Rizal Akhmad Fadillah N. 2 3 3 2 3 

25. Shofa Marwah Noor 3 3 3 3 2 

26. Silvia Eka Dhamayanti 3 3 3 3 3 

27. Sinta Nurmalia 3 3 3 3 3 

 28. Sirin Nida Juliana 3 3 3 3 3 

29. Sofy Gustini Rahayu 3 3 3 3 3 

30. Sopia Dewi Andini  3 3 3 3 3 

31. Tita Pratama Annissa  3 3 3 3 3 

32. Valerian Permana Sukma 3 3 3 2 2 

33. Vina Delia Gustina 3 3 3 3 3 

34. Vinna Vebri Safitri 3 2 3 3 3 

35. Zakia Ashari 3 3 3 3 3 

36. Zildan Ramadhani 2 2 3 2 3 
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(22%%) peserta didik kurang jujur dan sebanyak 28 orang (78%) peserta didik yang 

jujur. Serta dalam aspek tanggung jawab sebanyak 8 orang (22%) peserta didik kurang 

bertanggung jawab dan sebanyak 28 orang (78%) peserta didik yang bertanggung 

jawab. 

            Hasil belajar peserta didik pada siklus kedua memuaskan karena keaktifan, 

kesunguhan, kerja sama, kejujuran, dan tanggung jawab peserta didik meningkat. Oleh 

karena itu, penulis menyatakan bahwa proses pembelajaran pada siklus kedua lebih 

baik dibandingkan dengan proses pembelajaran pada siklus kesatu. 

            Penulis merefleksi proses pembelajaran pada siklus kesatu bahwa peserta didik 

lebih aktif dalam proses pembelajaran, peserta didik lebih bersungguh-sungguh dalam 

belajar, peserta didik lebih bekerja sama dalam proses diskusi kelompok, peserta didik 

lebih jujur dalam proses pembelajaran, dan peserta didik lebih bertanggung jawab 

ketika kegiatan berdiskusi. 

 

5) Analisis Hasil Pembelajaran Kemampuan Menganalisis Unsur-Unsur 

Pembangun Cerita Pendek (Pertemuan Pertama) 

            Hasil belajar menganalisis unsur-unsur pembagun cerita pendek pada siklus 

kedua semakin baik. Hal itu dapat dibuktikan dari kemampuan peserta didik dalam 

menganalisis unsur-unsur pembagun cerita pendek yang sudah memenuhi kriteria. 

Peserta didik sudah mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dengan 

lengkap dan tepat.  
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            Dibandingkan dengn hasil belajar pada siklus kesatu hasil belajar pada siklus 

kedua mengalami peningkatan yang cukup baik. Letak kekurangan yang paling banyak 

adalah pada penjelasan mengenai sudut pandang. Masih ada peserta didik yang kurang 

teliti menganalisis sudut pandang dengan lengkap dan tepat. Berdasarkan uraian 

tersebut, perolehan belajar peserta didik pada siklus kedua sudah cukup baik. Hal ini 

terbukti dengan perolehan nilai hasil belajar peserta didik yang telah mencapai kriteria 

ketuntasan belajar (KKB). Lebih jelasnya penulis jabarkan perolehan nilai hasil belajar 

peserta didik pada siklus kedua sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Perolehan Nilai Hasil Belajar Peserta Didik dalam  

Menganalisis Unsur-Unsur Pembangun Cerita Pendek 

 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

Nomor Soal Skor Nilai 

1

1 

2

2 

2

3 

4

4 

4

5 

6

6 

7

7 

8

8  

1. Adliani Awalia Nopebrian 2 3 3 3 2 3 3 1 20 83 

2. Alif Naufal Putra 2 3 3 3 3 2 2 2 20 83  

3. Anisa Nurul Amalia 2 3 3 3 2 2 2 2 19 79 

4. Ardi Kusumah Wijaya 2 3 3 2 2 2 3 2 19 79 

5. Ari Ziddan Nugraha 2 3 3 3 2 2 2 2 19 79 

6. Asis Nur Alamsyah 2 3 3 2 2 2 3 2 19 79 

7. Asri Oktiara 2 3 3 3 2 2 3 3 21 88 

8. Devina Sinta Nuraisah 2 3 3 3 2 2 3 2 20 83 

9 Fajri ben Rahman 2 3 3 3 3 3 3 3 23 96 

10. Hasby Assidiqi 2 3 2 3 2 2 3 2 19 79 

11. Indri Puji Astuti 2 3 3 3 2 3 3 2 21 88 

12. Meisya Zahra 3 3 3 3 2 2 2 3 21 88 

13. Mochamad Rizki Ramdani 2 3 3 2 2 2 2 3 19 79 

14. Muhammad Alfan Alfarizi 2 3 3 3 2 2 2 2 19 79 

15. Muhammad Faris Aladly R. 2 3 3 2 1 2 3 2 20 83 

16. Muhammad Ihsan Zaki 2 3 3 2 2 2 2 3 19 79 

17. Muthia Safha Helvira 2 3 3 3 2 2 3 2 20 83 

18. Najla Sahar 2 3 3 2 2 2 3 3 20 83 
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            Berdasarkan tabel 4.8 penulis mempresentasekan hasil pembelajaran pada 

siklus kedua terdapat peserta didik yang mendapat nilai 79 sebanyak 15 orang (41,7%), 

peserta didik yang mendapat nilai 83 sebanyak 12 orang (33,3%), peserta didik yang 

mendapat nilai 88 sebanyak 6 orang (16,7%), peserta didik yang mendapat nilai 92 

sebanyak 1 orang (2,8%), dan peserta didik yang mendapat nilai 96 sebanyak 2 orang 

(5,5%). 

            Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pada siklus kedua semua 

peserta didik (100%) telah mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang telah 

ditetapkan di SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 

75. 

19. Petra Yosi Anantya Santosa 2 3 3 3 2 3 3 2 21 88 

20. Putri Sulastri 2 3 3 2 2 3 1 3 19 79 

21. Randie Amarul Akhfa  2 3 3 2 2 3 3 3 21 88 

22. Rena Mirka Octavia 2 3 3 3 2 3 1 3 20 83 

23. Renata Indriani 2 3 3 3 2 2 3 2 20 83 

24. Rizal Akhmad Fadillah N. 2 3 3 3 2 2 2 2 19 79 

25. Shofa Marwah Noor 2 3 3 3 2 2 1 3 19 79 

26. Silvia Eka Dhamayanti 2 3 3 3 3 3 3 3 23 96 

27. Sinta Nurmalia 2 3 3 3 2 2 3 1 19 79 

 28. Sirin Nida Juliana 2 3 3 3 2 2 3 2 20 83 

29. Sofy Gustini Rahayu 2 3 3 3 2 2 3 2 20 83 

30. Sopia Dewi Andini  2 3 3 2 2 3 1 2 19 79 

31. Tita Pratama Annissa  3 3 3 3 2 2 2 3 21 88 

32. Valerian Permana Sukma 2 3 3 2 2 2 3 2 19 79 

33. Vina Delia Gustina 2 3 3 3 2 2 3 2 20 83 

34. Vinna Vebri Safitri 2 3 3 2 2 3 3 2 20 83 

35. Zakia Ashari 2 3 3 3 3 3 3 2 22 92 

36. Zildan Ramadhani 2 3 3 2 2 2 3 2 19 79 

Jumlah 2.993 

Rata-rata 83,14 
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            Secara ringkas refleksi hasil belajar pada siklus kedua bahwa semua peserta 

didik telah mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB), semua peserta didik mampu 

menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek dengan benar sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan, dan peserta didik tidak terlalu mengalami kesulitan dalam 

menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen.  

            Berdasarkan refleksi tersebut penulis berkesimpulan bahwa hasil belajar pada 

siklus kedua cukup memuaskan karena peserta didik telah mampu menganalisis unsur-

unsur pembangun cerita pendek dengan tepat, lengkap, dan jelas sesuai dengan tema, 

tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya penceritaan, serta amanat. 

 

6) Analisis Hasil Pembelajaran Kemampuan Mengonstruksi Cerita Pendek  

            Hasil belajar mengonstruksi cerita pendek pada siklus kedua semakin baik. Hal 

itu dapat dibuktikan dari kemampuan peserta didik dalam menulis cerita pendek yang 

sudah memenuhi kriteria. Peserta didik sudah mampu menulis teks cerita pendek 

dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan lengkap dan tepat.  

            Dibandingkan dengn hasil belajar pada siklus kesatu hasil belajar pada siklus 

kedua mengalami peningkatan yang cukup baik. Letak kekurangan yang paling banyak 

adalah pada penjelasan mengenai alur dan gaya penceritaan. Masih ada peserta didik 

yang kurang teliti dalam menulis teks cerita pendek secara lengkap dan tepat. 

Berdasarkan uraian tersebut, perolehan belajar peserta didik pada siklus kedua sudah 

cukup baik. Hal ini terbukti dengan perolehan nilai hasil belajar peserta didik yang 
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telah mencapai kriteria ketuntasan belajar (KKB). Lebih jelasnya penulis jabarkan 

perolehan nilai hasil belajar peserta didik pada siklus kedua sebagai berikut. 

Tabel 4.9 

Perolehan Nilai Hasil Belajar Peserta Didik dalam  

Mengonstruksi Teks Cerita Pendek 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

Nomor Soal Skor Nilai 

1

1 

2

2 

2

3 

4

4 

4

5 

6

6 

7

7 

8

8  

1. Adliani Awalia Nopebrian 2 2 2 2 2 2 2 1 15 94 

2. Alif Naufal Putra 2 2 2 2 2 2 1 2 15 94 

3. Anisa Nurul Amalia 2 2 2 2 1 2 1 1 13 81 

4. Ardi Kusumah Wijaya 2 2 2 2 1 2 1 1 13 81 

5. Ari Ziddan Nugraha 2 2 2 2 2 2 1 2 15 94 

6. Asis Nur Alamsyah 2 2 2 2 1 2 1 1 13 81 

7. Asri Oktiara 1 2 2 2 2 2 1 2 14 87 

8. Devina Sinta Nuraisah 2 2 1 1 1 2 2 2 13 81 

9 Fajri ben Rahman 2 2 2 2 2 2 1 1 14 87 

10. Hasby Assidiqi 1 2 2 2 2 2 1 1 13 81 

11. Indri Puji Astuti 2 2 1 2 1 2 1 2 13 81 

12. Meisya Zahra 1 2 2 2 1 2 2 2 14 87 

13. Mochamad Rizki Ramdani 1 2 2 2 1 2 1 2 13 81 

14. Muhammad Alfan Alfarizi 2 2 1 1 2 2 1 1 12 75 

15. Muhammad Faris Aladly R. 2 2 2 2 1 2 1 2 14 87 

16. Muhammad Ihsan Zaki 2 2 2 2 2 2 1 1 14 87 

17. Muthia Safha Helvira 2 2 2 1 1 2 1 2 13 81 

18. Najla Sahar 1 2 2 1 1 2 1 2 12 75 

19. Petra Yosi Anantya Santosa 1 2 2 2 2 2 1 2 14 87 

20. Putri Sulastri 2 2 2 2 1 2 1 1 13 81 

21. Randie Amarul Akhfa  2 2 2 2 1 1 1 2 13 81 

22. Rena Mirka Octavia 2 2 1 2 2 2 1 1 13 81 

23. Renata Indriani 2 2 2 2 1 2 2 2 15 94 

24. Rizal Akhmad Fadillah N. 1 2 2 2 1 2 2 2 14 87 

25. Shofa Marwah Noor 1 2 2 2 1 2 1 2 13 81 

26. Silvia Eka Dhamayanti 2 2 2 2 2 2 2 2 16 100 

27. Sinta Nurmalia 2 2 2 1 2 2 1 2 14 87 

 28. Sirin Nida Juliana 2 2 2 2 2 2 2 1 15 94 

29. Sofy Gustini Rahayu 2 2 2 2 1 2 2 1 14 87 

30. Sopia Dewi Andini  1 2 1 1 1 2 2 2 12 75 
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            Berdasarkan tabel 4.9 penulis mempresentasekan hasil pembelajaran pada 

siklus kedua terdapat peserta didik yang mendapat nilai 75 sebanyak 3 orang (8,3%), 

peserta didik yang mendapat nilai 81 sebanyak 15 orang (41,7%), peserta didik yang 

mendapat nilai 87 sebanyak 10 orang (27,8%), peserta didik yang mendapat nilai 94 

sebanyak 7 orang (19,4%), dan peserta didik yang mendapat nilai 100 sebanyak 1 orang 

(2,8%). 

            Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa  pada siklus kedua semua 

peserta didik (100%) telah mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang telah 

ditetapkan di SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 

75. 

            Secara ringkas refleksi hasil belajar pada siklus kedua bahwa semua peserta 

didik telah mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB), semua peserta didik mampu 

mengonstruksi teks cerita pendek dengan benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan, 

dan peserta didik tidak terlalu mengalami kesulitan dalam mengonstruksi tteks cerita 

pendek.  

            Berdasarkan refleksi tersebut penulis berkesimpulan bahwa hasil belajar pada 

siklus kedua cukup memuaskan karena peserta didik telah mampu mmengonstruksi 

31. Tita Pratama Annissa  2 2 2 1 2 2 2 2 15 94 

32. Valerian Permana Sukma 1 2 2 1 1 2 2 2 13 81 

33. Vina Delia Gustina 2 2 1 2 2 2 1 2 14 87 

34. Vinna Vebri Safitri 2 2 2 2 2 2 1 2 15 94 

35. Zakia Ashari 2 2 2 1 1 2 1 2 13 81 

36. Zildan Ramadhani 2 2 1 2 1 2 1 2 13 81 

Jumlah 3.068 

Rata-rata 85,2 
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teks cerita pendek dengan tepat, lengkap, dan jelas dengan memerhatikan tema, tokoh, 

penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya penceritaan, dan amanat, serta 

menggunakan bahasa sendiri. 

            Semua paparan di atas merupakan gambaran dan hasil analisis penulis selama 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tampak pada observasi awal, siklus kesatu, 

siklus kedua, kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun 

cerpen dan mengonstruksi teks cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur 

pembangun cerpen terjadi peningkatan. 

            Hasil belajar peserta didik pada siklus kedua, peserta didik telah mencapai 

standar KKB yaitu 75, bahkan banyak peserta didik yang mendapatkan nilai melebihi 

standar KKB. Penulis beranggapan bahwa pembelajaran cukup sampai siklus kedua. 

Pembelajaran pun berakhir dengan memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan. 

 

B. Analisis Data 

            Peningkatan hasil belajar dari siklus kesatu sampai siklus kedua dapat 

dibuktikan dengan perhitungan uji persentase yang telah dijabarkan sebelumnya. 

Selain melaksanakan uji persentase, untuk mengetahui signifikan atau tidaknya 

peningkatan hasil belajar peserta didik maka dilakukan juga uji statistika melalui uji 

normalitas data dan uji perbedaan data dengan langkah-langkah dan hasil analisis  

sebagai berikut. 
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1. Uji Normalitas Data 

a. Sebaran Data 

            Pada kemampuan menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, sebaran 

data pada siklus kesatu dan siklus kedua dapat dijabarkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 

Sebaran Data Peserta Didik Kelas XI MIPA 6 

Subjek Menganalisis Unsur-Unsur 

Pembangun Cerita Pendek 

Mengonstruksi Sebuah Cerita 

Pendek 

Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

S-1 79 83 87 94 

S-2 54 83 69 94 

S-3 71 79 69 81 

S-4 54 79 75 81 

S-5 67 79 87 94 

S-6 54 79 69 81 

S-7 79 88 81 87 

S-8 67 83 62 81 

S-9 83 96 81 87 

S-10 50 79 75 81 

S-11 79 88 75 81 

S-12 79 88 69 87 

S-13 50 79 75 81 

S-14 50 79 62 75 

S-15 75 83 81 87 

S-16 40 79 56 87 

S-17 67 83 62 81 

S-18 50 83 69 75 

S-19 63 88 75 87 

S-20 63 79 75 81 

S-21 71 88 75 81 

S-22 75 83 75 81 

S-23 71 83 87 94 

S-24 75 79 69 87 

S-25 75 79 69 81 

S-26 79 96 87 100 
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1) Analisis Data Siklus Kesatu 

a) Kemampuan Mengidentifikasi Unsur-Unsur Pembangun Teks Cerita pendek 

(Pertemuan Pertama) 

Tabel 4.11 

Persiapan Penentuan Mean 

S-27 63 79 81 87 

S-28 71 83 75 94 

S-29 75 83 81 87 

S-30 67 79 62 75 

S-31 83 88 81 94 

S-32 60 79 75 81 

S-33 63 83 69 87 

S-34 63 83 81 94 

S-35 88 92 56 81 

S-36 63 79 69 81 

Jumlah 2.416 2.993 2.646 3.068 

Rata-rata 67,1 83,14 73,5 85,2 

Kelas Interval F X Fx 

40-42 1 41 41 

43-45 0 44 0 

46-48 0 47 0 

49-51 4 50 200 

52-54 3 53 159 

55-57 0 56 0 

58-60 1 59 59 

61-63 6 62 372 

64-66 0 65 0 

67-69 4 68 272 

70-72 4 71 284 

73-75 5 74 370 

76-78 0 77 0 

79-81 5 80 400 

82-84 2 83 166 

85-87 0 86 0 
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(1) Banyak data (N)  = 36 

(2) Nilai Tertinggi (Xmak)  = 88 

(3) Nilai Terkecil (Xmin) = 40 

(4) Rentang  = 𝑋𝑚𝑎𝑘 −  𝑋𝑚𝑖𝑛 

             = 88 - 40 

                  = 48 

(5) Banyak Kelas = 1 + 3,3 log N 

= 1 + 3,3 (log 36) 

= 1 + 3,3 (1,56) 

= 1 + 5,14 

= 6,14 diambil→ 6  

(6) Panjang Kelas = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 + 1 

= 
48

6
 + 1  

= 8 + 1 

= 9  

(7) Mean = 
𝐹𝑖

𝑁
 

 = 
2412

36
 

= 67 

 

88-90 1 89 89 

Jumlah 36  2.412 
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Tabel 4.12 

Persiapan Penentuan Simpangan Baku 

 

 

 

(8) Standar Deviasi (Ds) = 
√𝑓(𝑥−�̅�)2

𝑁
 

 

= 
√15258

36
 

    = 20,58 dibulatkan→ 21 

 

 

 

 

Kelas Interval F X Fx FKum 𝒙𝒊 f𝒙𝒊 f𝒙𝟐 

40-42 1 41 41 1 -26 -26 676 

43-45 0 44 0 1 -23 0 0 

46-48 0 47 0 1 -20 0 0 

49-51 4 50 200 5 -17 -68 4.624 

52-54 3 53 159 8 -14 -42 1.764 

55-57 0 56 0 8 -11 0 0 

58-60 1 59 59 9 -8 -8 64 

61-63 6 62 372 15 -5 -30 900 

64-66 0 65 0 15 -2 0 0 

67-69 4 68 272 19 1 4 16 

70-72 4 71 284 23 4 16 256 

73-75 5 74 370 28 7 35 1.225 

76-78 0 77 0 28 10 0 0 

79-81 5 80 400 33 13 65 4.225 

82-84 2 83 166 35 16 32 1.024 

85-87 0 86 0 35 19 0 0 

88-90 1 9 89 36 22 22 484 

Jumlah 36  2.412    15.258 
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(9) Median  (Me)  = b + p [
𝑛
2

 ─ 𝐹

𝑓
] 

 = 66,5 + 3 [36:2−19

4

] 

    = 66,5 + 3 
−1

4
 

    = 66,5 + 3 [-0,25] 

    = 66,5 + [-0,75] 

    = 65,75 

 

(10) Modus (Mo)  = b + p (
𝑏1

𝑏1+𝑏2
) 

= 60,5 + 3  (
6−1

(6−1)+(6+0)
) 

 

= 60,5 + 3 (
5

11
) 

= 60,5 + 3 (0,45) 

= 60,5 + 1,35 

= 61,85 

 

(11) Daftar Frekuensi Observasi dan Ekspektasi 

Tabel 4.13 

Frekuensi Observasi dan Ekspektasi Siklus Kesatu 

 

Kelas Interval Oi Bk Z L Ei 

40-42 1 39,5 - 42,5 -1,31 & -1,17 0,0256 0,9 

43-45 0 42,5 - 45,5 -1,17 & -1,02 0,0329 1,1 

46-48 0 45,5 - 48,5 -1,02 & -0,88 0,0355 1,2 

49-51 4 48,5 - 51,5 -0,88 & -0,74 -0,0598 -2,1 

52-54 3 51,5 - 54,5 -0,74 & -0,59 0,148 5,3 

55-57 0 54,5 - 57,5 -0,59 & -0,45 0,0488 1,7 

58-60 1 57,5 - 60,5 -0,45 & -0,31 0,0519 1,8 

61-63 6 60,5 - 63,5 -0,31 & -0,17 0,0542 1,9 
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Keterangan 

Oi = Frekuensi Observasi 

Bk = Batas Kelas 

Z = Transformasi standar dari batas kelas 

𝑍 =  
𝐵𝐾 −  �̅�

𝑑𝑠
 

L = Luas tiap kelas interval (Menggunakan daftar Z) 

Ei = Frekuensi Ekspetasi (𝐸𝑖=  𝑁 × 𝐿) 

64-66 0 63,5 - 66,5 -0,17 & -0,02 0,0595 2,1 

67-69 4 66,5 - 69,5 -0,02 & 0,12 0,0558 2,0 

70-72 4 69,5 - 72,5 0,12 & 0,26 0,1504 5,4 

73-75 5 72,5 - 75,5 0,26 & 0,40 0,258 9,2 

76-78 0 75,5 - 78,5 0,40 & 0,55 0,3642 13,1 

79-81 5 78,5 - 81,5 0,55 & 0,69 0,4637 16,6 

82-84 2 81,5 - 84,5 0,69 & 0,83 0,5516 19,8 

85-87 0 84,5 - 87,5 0,83 & 0,97 0,6307 22,7 

88-90 1 87,5 - 90,5 0,97 & 1,12 0,7026 25,2 

Jumlah 36     
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(12) Menghitung nilai 𝑥2 chi kuadrat 

   𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖− 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
  

𝑥2= (1−0,9)2

0,9
 + 

(0−1,1)2

1,1
 + 

(0−1,2)2

1,2
 + 

(4−(−2,1)2

−2,1
 + 

(3−5,8)2

5,8
 + 

(0−1,7)2

1,7
 + 

(1−1,8)2

1,8
+ 

(6−1,9)2

1,9
+  

(4−2,0)2

2,0
+  

(4−5,4)2

5,4
+  

(5−9,2)2

9,2
 + 

(0−13,1)2

13,1
 + 

(5−16,6)2

16,6
+  

(2−19,8)2

19,8
 + 

(0−22,7)2

22,7
 + 

(1−25,2)2

25,2
 

   = 0,01 + 1,1 + 1,2 + (−17,7) + 0,99 + 1,7 + 0,35 + 8,84 + 2,1 + 2 +

0,36 + 1,9 + 13,1 + 8,1 + 16,0 + 22,7 + 23,2  

   = 85,95  

 

(13) Menentukan Derajat kebebasan (db)  

db = k – 3 

   = 9 - 3 

     = 6 

 

(14) Menghitung nilai 𝑋2daftar 

𝑋20,99 (6) =16,8 

 

(15) Penentuan normalitas 

            Harga 𝑋2  dengan derajat kebebasan (db) 6, dalam taraf signifikasi 99% 

diperoleh 16,8. Harga Chi Kuadrat 𝑋2 hitung ternyata jauh lebih besar dari harga 𝑋2 

tabel 𝑋2 hitung > 𝑋2 tabel 0,99 (6) tabel atau  85,95 > 16,8 maka data berdistribusi 

tidak normal. 
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b) Kemampuan Mengonstruksi Teks Cerita Pendek (Pertemuan Kedua) 

Tabel 4.14 

Persiapan Penentuan  Mean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Banyak data (N)  = 36 

(2) Nilai Tertinggi (Xmak)  = 87 

(3) Nilai Terkecil (Xmin) = 56 

(4) Rentang  = 𝑋𝑚𝑎𝑘 −  𝑋𝑚𝑖𝑛 

             = 87 - 56 

                  = 31 

 

(5) Banyak Kelas = 1 + 3,3 log N 

= 1 + 3,3 (log 36) 

= 1 + 3,3 (1,56) 

= 1 + 5,14 

= 6,14 diambil→ 6 

 

 

 

Kelas Interval F X Fx 

56-58 2 57 114 

59-61 0 60 0 

62-64 4 63 252 

65-67 0 66 0 

68-70 9 69 621 

71-73 0 72 0 

74-76 10 75 750 

77-79 0 78 0 

80-82 7 81 567 

83-85 0 84 0 

86-88 4 87 348 

Jumlah 36  2.652 
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(6) Panjang Kelas = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 + 1 

= 
31

6
 + 1  

= 5,16 + 1 

= 6,16 diambil→ 6 

(7) Mean = 
𝐹𝑖

𝑁
 

 = 
2646

36
 

= 73,5 

 

Tabel 4.15 

Persiapan Penentuan Simpangan Baku 

 

(8) Standar Deviasi (s) = 
√𝑓(𝑥−�̅�)2

𝑁
 

 

= 
√10391

36
 

    = 16,9 dibulatkan→ 17 

 

Kelas Interval F X Fx FKum 𝒙𝒊 f𝒙𝒊 f𝒙𝟐 

56-58 2 57 114 2 -16,5 -33 1.089 

59-61 0 60 0 2 -13,5 0 0 

62-64 4 63 252 6 -10,5 -42 1.764 

65-67 0 66 0 6 -7,5 0 0 

68-70 9 69 621 15 -4,5 -40,5 1.640,25 

71-73 0 72 0 15 -1,5 0 0 

74-76 0 75 750 25 1,5 15 225 

77-79 0 78 0 25 4,5 0 0 

80-82 7 81 567 32 7,5 52,5 275 

83-85 0 84 0 32 10,5 0 0 

86-88 4 87 348 36 13,5 54 2.916 

Jumlah 36  262    10.391 
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(9) Median  (Me)  = b + p [
𝑛
2

 ─ 𝐹

𝑓
] 

 = 73,5 + 3 [36:2−25

10

] 

    = 73,5 + 3 
−7

10
 

    = 73,5 + 3 [-0,7] 

    = 73,5 + [-2,1] 

    = 71,4 

(10) Modus (Mo)  = b + p (
𝑏1

𝑏1+𝑏2
) 

= 73,5 + 3  (
10−0

(10−0)+(10+0)
) 

 

= 73,5 + 3 (
10

20
) 

= 73,5 + 3 (0,5) 

= 73,5 + 1,5 

= 75 

(11) Daftar Frekuensi Observasi dan Ekspektasi 

Tabel 4.16 

Frekuensi Observasi dan Ekspektasi Siklus Kesatu 

Kelas Interval Oi Bk Z L Ei 

56-58 2 55,5-58,5 -1,05 & -0,88 0,0371 1,3 

59-61 0 58,5-61,5 -0,88 & -0,70 0,0312 1,1 

62-64 4 61,5-64,5 -0,70 & -0,52 0,0809 2,9 

65-67 0 64,5-67,5 -0,52 & -0,35 0,0617 2,2 

68-70 9 67,5-70,5 -0,35 & -0,17 0,0693 2,5 

71-73 0 70,5-73,5 -0,17 & 0 0,0675 2,4 

74-76 10 73,5-76,5 0 & 0,17 0,0675 2,4 

77-79 0 76,5-79,5 0,17 & 0,35 0,2043 7,3 

80-82 7 79,5-82,5 0,35 & 0,52 0,3353 12,0 

83-85 0 82,5-85,5 0,52 & 0,70 0,4779 17,2 

86-88 4 85,5-88,5 0,70 & 0,88 0,59 21,2 
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Keterangan 

Oi = Frekuensi Observasi 

Bk = Batas Kelas 

Z = Transformasi standar dari batas kelas 

𝑍 =  
𝐵𝐾 −  �̅�

𝑑𝑠
 

L = Luas tiap kelas interval (Menggunakan daftar Z) 

Ei = Frekuensi Ekspetasi (𝐸𝑖=  𝑁 × 𝐿) 

 

(12) Menghitung Nilai 𝑥2 chi kuadrat 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖− 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
  

𝑥2= (2−1,3)2

1,3
 + 

(0−1,1)2

1,1
 + 

(4−2,9)2

2,9
 + 

(0 − 2,2)2

2,2
 + 

(9−2,5)2

2,5
 + 

(0−2,4)2

2,4
 + 

(10−2,4)2

2,4
+ 

(0−7,3)2

7,3
+ 

(7−12,0)2

12,0
+  

(0−17,2)2

17,2
+  

(4−21,2)2

21,2
  

   = 0,37 + 1,1 + 0,41 + 2,2 + 16,9 + 2,4 + 24,0 + 7,3 + 2,0 + 17,2 + 13,9 

   = 87,78 

(13) Menentukan Derajat Kebebasan (db)  

db = k – 3 

   = 6 - 3 

     = 3 

 

(14) Menghitung Nilai 𝑋2daftar 

  𝑋20,99 (3) = 11,3 

 

(15) Penentuan Normalitas 

            Harga 𝑋2  dengan derajat kebebasan (db) 3, dalam taraf signifikasi 99% 

diperoleh 11,3. Harga Chi Kuadrat 𝑋2 hitung ternyata jauh lebih besar dari harga 𝑋2 

tabel 𝑋2 hitung > 𝑋2 tabel 0,99 (3) tabel atau  87,78 > 11,3 maka data berdistribusi 

tidak normal 



 

147 
 

 
 

2) Analisis Data Siklus Kedua 

a) Kemampuan Mengidentifikasi Unsur-Unsur Pembangun Teks Cerita pendek 

(Pertemuan Pertama) 

Tabel 4.17 

Persiapan Penentuan Mean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Banyak data (N)  = 36 

(2) Nilai Tertinggi (Xmak)  = 96 

(3) Nilai Terkecil (Xmin) = 79 

(4) Rentang  = 𝑋𝑚𝑎𝑘 −  𝑋𝑚𝑖𝑛 

             = 96 - 79 

                  = 17 

(5) Banyak Kelas = 1 + 3,3 log N 

= 1 + 3,3 (log 36) 

= 1 + 3,3 (1,56) 

= 1 + 5,14 

= 6,14 diambil→ 6 

 

Kelas Interval F X Fx 

79-81 15 80 1.200 

82-84 12 83 996 

85-87 0 86 0 

88-90 6 89 534 

91-93 1 92 92 

94-96 2 95 190 

Jumlah 36  3012 
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(6) Panjang Kelas = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 + 1 

= 
17

6
 + 1  

= 2,8 + 1 

= 3,8 diambil→ 4 

(7) Mean = 
𝐹𝑖

𝑁
 

= 
2993

36
 

= 83,13 diambil→ 83 

Tabel 4.18 

Persiapan Penentuan Simpangan Baku 

 

(8) Standar Deviasi (s) = 
√𝑓(𝑥−�̅�)2

𝑁
 

 

= 
√3978

36
 

    = 10,5 

 

 

Kelas Interval F X Fx Fkum 𝒙𝒊 f𝒙𝒊 f𝒙𝟐 

79-81 15 80 1200 15 -3 -45 2.025 

82-84 12 83 996 27 0 0 0 

85-87 0 86 0 27 3 0 0 

88-90 6 89 534 33 6 36 1.296 

91-93 1 92 92 34 9 9 81 

94-96 2 95 190 36 12 24 576 

Jumlah       3.978 
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(9) Median  (Me)  = b + p [
𝑛
2

 ─ 𝐹

𝑓
] 

 = 81,5 + 3 [36:2−27

12

] 

    = 81,5 + 3 
−9

12
 

    = 81,5 + 3 [-0,75] 

    = 81,5 + [-2,25] 

    = 79,25 

(10) Modus (Mo)  = b + p (
𝑏1

𝑏1+𝑏2
) 

= 78,5 + 3  (
15−0

(15−0)+(15+12)
) 

 

= 78,5 + 3 (
15

42
) 

= 78,5 + 3 (0,35) 

= 78,5 + 1,05 

= 79,55 

 

(11) Daftar Frekuensi Observasi dan Ekspektasi 

Tabel 4.19 

Frekuensi Observasi dan Ekspektasi Siklus Kesatu 

 

 

 

Kelas Interval Oi Bk Z L Ei 

79-81 15 78,5 - 81,5 -0,42 & -0,14 0,1071 3,8 

82-84 12 81,5 - 84,5 -0,14 & 0,14 0,1114 4,0 

85-87 0 84,5 - 87,5 0,14 & 0,42 0,2185 7,8 

88-90 6 87,5 - 90,5 0,42 & 0,71 0,424 15,2 

91-93 1 90,5 - 93,5 0,71 & 1,0 0,6025 21,6 

94-96 2 93,5 - 96,5 1,0 & 1,28 0,741 26,6 
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Keterangan 

Oi = Frekuensi Observasi 

Bk = Batas Kelas 

Z = Transformasi standar dari batas kelas 

𝑍 =  
𝐵𝐾 −  �̅�

𝑑𝑠
 

L = Luas tiap kelas interval (Menggunakan daftar Z) 

Ei = Frekuensi Ekspetasi (𝐸𝑖=  𝑁 × 𝐿) 

 

(12) Menghitung Nilai 𝑥2 chi kuadrat 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖− 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
  

𝑥2= (15−3,8)2

3,8
 + 

(12−4,0)2

4,0
 + 

(0−7,8)2

7,8
 + 

(6− 15,2)2

15,2
 + 

(1−21,6)2

21,6
 + 

(2−26,6)2

26,6
  

   = 33,01 + 16 + 7,8 + 5,93 + 19,64 + 22,75   

= 105,13  

 

(13) Menentukan Derajat Kebebasan (db)  

db = k – 3 

   = 4 - 3 

     = 1 

 

(14) Menghitung Nilai 𝑋2daftar 

𝑋20,99 (1) = 6,63 

 

(15) Penentuan Normalitas 

            Harga 𝑋2  dengan derajat kebebasan (db) 1, dalam taraf signifikasi 99% 

diperoleh 6,63. Harga Chi Kuadrat 𝑋2 hitung ternyata jauh lebih besar dari harga 𝑋2 

tabel 𝑋2 hitung > 𝑋2 tabel 0,99 (6) tabel atau 105,13 > 6,63 maka data berdistribusi 

tidak normal. 
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b) Kemampuan Mengonstruksi Teks Cerita pendek (Pertemuan Kedua) 

Tabel 4.20 

Persiapan Penentuan Mean  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Banyak data (N)  = 36 

(2) Nilai Tertinggi (Xmak)  = 100 

(3) Nilai Terkecil (Xmin) = 75 

 

(4) Rentang  = 𝑋𝑚𝑎𝑘 −  𝑋𝑚𝑖𝑛 

             = 100 - 75 

                  = 25 

 

(5) Banyak Kelas = 1 + 3,3 log N 

= 1 + 3,3 (log 36) 

= 1 + 3,3 (1,56) 

= 1 + 5,14 

= 6,14 diambil→ 6 

 

 

Kelas Interval F x Fx 

75-77 3 76 228 

78-80 0 79 0 

81-83 15 82 1.230 

84-86 0 85 0 

87-89 10 88 880 

90-92 0 91 0 

93-95 7 94 658 

96-98 0 97 0 

99-101 1 100 100 

Jumlah     36  3.096 
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(6) Panjang Kelas = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 + 1 

= 
25

6
 + 1  

= 4,16 + 1 

= 5,16 diambil→ 5 

 

(7) Mean = 
𝐹𝑖

𝑁
 

= 
3068

36
 

= 85,2 diambil→ 85 

 

Tabel 4.21 

Persiapan Penentuan Simpangan Baku 

 

 

(8) Standar Deviasi (s) = 
√𝑓(𝑥−�̅�)2

𝑁
 

 

= 
√7848

36
 

    = 14,7 dibulatkan → 15 

 

Kelas Interval F X Fx FKum 𝒙𝒊 f𝒙𝒊 f𝒙𝟐 

75-77 3 76 228 3 -9 -27 729 

78-80 0 79 0 3 -6 0 0 

81-83 15 82 1230 18 -3 -45 2025 

84-86 0 85 0 18 0 0 0 

87-89 10 88 880 28 3 30 900 

90-92 0 91 0 28 6 0 0 

93-95 7 94 658 35 9 63 3969 

96-98 0 97 0 35 12 0 0 

99-101 1 100 100 36 15 15 225 
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(9) Median  (Me)  = b + p [
𝑛
2

 ─ 𝐹

𝑓
] 

 = 80,5 + 3 [36:2−18

15

] 

    = 80,5 + 3 
0

15
 

    = 80,5 + 3 [0] 

    = 80,5 + 0 

    = 80,5 

 

(10) Modus (Mo)  = b + p (
𝑏1

𝑏1+𝑏2
) 

= 80,5 + 3  (
15−0

(15−0)+(15+0)
) 

 

= 80,5 + 3 (
15

30
) 

= 80,5 + 3 (0,5) 

= 80,5 + 1,5 

= 82 

 

(11) Daftar Frekuensi Observasi dan Ekspektasi 

Tabel 4.22 

Frekuensi Observasi dan Ekspektasi Siklus Kesatu 

 

Kelas Interval Oi Bk Z L Ei 

75-77 3 75,5-77,5 -0,7 & -0,5 0,0665 2,3 

78-80 0 77,5-80,5 -0,5 & -0,3 0,0736 2,6 

81-83 15 80,5-83,5 -0,3 & -0,1 0,0781 2,8 

84-86 0 83,5-86,5 -0,1 & 0,1 0 0 

87-89 10 86,5-89,5 0,1 & 0,3 0,1577 5,6 

90-92 0 89,5-92,5 0,3 & 0,5 0,3094 11,1 

93-95 7 92,5-95,5 0,5 & 0,7 0,4495 16,1 

96-98 0 95,5-98,5 0,7 & 0,9 0,5738 20,6 

99-100 1 98,5-105,5 0,9 & 1,1 0,6802 24,4 
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Keterangan 

Oi = Frekuensi Observasi 

Bk = Batas Kelas 

Z = Transformasi standar dari batas kelas 

𝑍 =  
𝐵𝐾 −  �̅�

𝑑𝑠
 

L = Luas tiap kelas interval (Menggunakan daftar Z) 

Ei = Frekuensi Ekspetasi (𝐸𝑖=  𝑁 × 𝐿) 

 

(12) Menghitung nilai 𝑥2 chi kuadrat 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖− 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
  

𝑥2= (3−2,3)2

2,3
 + 

(0−2,6)2

2,6
  + 

(15 − 2,8)2

2,8
 + 

(0−0)2

0
 + 

(10−5,6)2

5,6
 + 

(0−11,1)2

11,1
+  

(7−16,1)2

16,1
+

 
(0−20,6)2

20,6
+ 

(1−24,4)2

24,4
  

   = 0,2 + 2,6 + 53,1 + 0 + 3,4 + 11,1 + 5,1 + 20,6 + 22,4  

   = 118,5 

 

(13) Menentukan Derajat Kebebasan (db)  

db = k – 3 

   = 5 - 3 

     = 2 

(14) Menghitung Nilai 𝑋2daftar 

𝑋20,99 (2) = 9,21 

 

(15) Penentuan Normalitas 

            Harga 𝑋2  dengan derajat kebebasan (db) 2, dalam taraf signifikasi 99% 

diperoleh 9,21. Harga Chi Kuadrat 𝑋2 hitung ternyata jauh lebih besar dari harga 𝑋2 

tabel 𝑋2 hitung > 𝑋2 tabel 0,99 (2) tabel atau 118,5 > 9,21 maka data berdistribusi tidak 

normal. 
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3) Uji Wilcoxon 

a) Pengetahuan 

Tabel 4.23 

Daftar Data Rank Data Kelompok X (Siklus ke-1) dan Y (Siklus ke-2) 

 

No. X Y X-Y  Rank 

X-Y Positif Negatif 

1 79 83 -4 2,5  2,5 

2 54 83 -29 32,5  32,5 

3 71 79 -8 7,5  7,5 

4 54 79 -25 29  29 

5 67 79 -12 14,5  14,5 

6 54 79 -25 29  29 

7 79 88 -9 11  11 

8 67 83 -16 20  20 

9 83 96 -13 17  17 

10 50 79 -29 32,5  32,5 

11 79 88 -9 11  11 

12 79 88 -9 11  11 

13 50 79 -29 32,5  32,5 

14 50 79 -29 32,5  32,5 

15 75 83 -8 7,5  7,5 

16 40 79 -39 36  36 

17 67 83 -16 20  20 

18 50 83 -33 35  35 

19 63 88 -25 29  29 

20 63 79 -16 20  20 

21 71 88 -17 23,5  23,5 

22 75 83 -8 7,5  7,5 

23 71 83 -12 14,5  14,5 

24 75 79 -4 2,5  2,5 

25 75 79 -4 2,5  2,5 

26 79 96 -17 23,5  23,5 

27 63 79 -16 20  20 

28 71 83 -12 14,5  14,5 

29 75 83 -8 7,5  7,5 
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30 67 79 -12 14,5  14,5 

31 83 88 -5 5  5 

32 60 79 -19 25  25 

33 63 83 -20 39,5  39,5 

34 63 83 -20 39,5  39,5 

35 88 92 -4 2,5  2,5 

36 63 79 -16 20  20 

Jumlah 338 

 

(1) Menentukan Nilai W 

𝑤 =  
𝑛(𝑛+1) 

𝑛
 - 𝑋

√𝑛 (𝑛+1)(2𝑛+1)

24
 

𝑊 0,01 (36) =
36(36+1)

4
 - 2,5758 √

36(36+1)(36+1)

24
 

                  =
1332

4
−  2,5758 √

49284

24
   

                               = 333 − 2,5758 (45,31)  

                  = 333 − 116,70 

                 = 216,3 

(2) Penafsiran  

            Dari hasil membandingkan ternyata diketahui bahwa nilai W hitung lebih kecil 

daripada nilai W tabel dalam taraf signifikansi 0.01 hal ini dapat ditafsirkan bahwa 

kelompok X dengan kelmpok Y menunjukan perbedaan yang berarti. Artinya 

kelompok Y besar (lebih baik) daripada kelompok X. 
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b) Keterampilan  

Tabel 4.24 

Daftar Data Rank Data Kelompok X (Siklus ke-1) dan Y (Siklus ke-2) 

 

No. X Y X-Y  Rank 

X-Y Positif Negatif 

1 87 94 -7 16  16 

2 69 94 -25 34,5  34,5 

3 69 81 -12 20  20 

4 75 81 -6 7,5  7,5 

5 87 94 -7 16  16 

6 69 81 -12 20  20 

7 81 87 -6 7,5  7,5 

8 62 81 -19 32  32 

9 81 87 -6 7,5  7,5 

10 75 81 -6 7,5  7,5 

11 75 81 -6 7,5  7,5 

12 69 87 -18 29  29 

13 75 81 -6 7,5  7,5 

14 62 75 -13 25  25 

15 81 87 -6 7,5  7,5 

16 56 87 -31 36  36 

17 62 81 -19 32  32 

18 69 75 -6 7,5  7,5 

19 75 87 -12 20  29 

20 75 81 -6 7,5  7,5 

21 75 81 -6 7,5  7,5 

22 75 81 -6 7,5  7,5 

23 87 94 -7 16  14,5 

24 69 87 -18 29  29 

25 69 81 -12 20  2,5 

26 87 100 -13 25  25 

27 81 87 -6 7,5  7,5 

28 75 94 -19 32  32 

29 81 87 -6 7,5  7,5 

30 62 75 -13 25  25 
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31 81 94 -13 25  25 

32 75 81 -6 7,5  7,5 

33 69 87 -18 29  29 

34 81 94 -13 25  25 

35 56 81 -25 34,5  34,5 

36 69 81 -12 20  20 

Jumlah 465 

 

(1) Menentukan Nilai W 

𝑤 =  
𝑛(𝑛+1) 

𝑛
 - 𝑋

√𝑛 (𝑛+1)(2𝑛+1)

24
 

𝑊 0,01 (36) =
36(36+1)

4
 - 2,5758 √

36(36+1)(36+1)

24
 

                  =
1332

4
−  2,5758 √

49284

24
   

                               = 333 − 2,5758 (45,31)  

                  = 333 − 116,70 

                 = 216,3 

(2) Penafsiran  

            Dari hasil membandingkan ternyata diketahui bahwa nilai W hitung lebih kecil 

daripada nilai W tabel dalam tarap signifikansi 0.01 hal ini dapat ditafsirkan bahwa 

kelompok X dengan kelmpok Y menunjukan perbedaan yang berarti. Artinya 

kelompok Y besar (lebih baik) daripada kelompok X. 

            Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa pembelajaran yang telah 

dilaksanakan berhasil dan cukup memuaskan. Berdasarkan data di atas, dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran yang penulis lakukan telah berhasil meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun dan 
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mengonstruksi teks cerita pendek pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 

Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 

 

C. Pembuktian Hipotesis Tindakan 

            Berdasarkan hasil pengolahan data, perlu adanya sebuah bukti bahwa penelitian 

yang dilakukan berhasil. Hipotesis tindakan yang penulis ajukan ternyata terbukti 

kebenarannya. Hal ini tampak pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik 

dari siklus kesatu ke siklus kedua. Penulis menjabarkan perolehan proses belajar dan 

perolehan hasil belajar peserta didik pada grafik berikut ini. 

1. Perolehan Proses Belajar Siklus Kesatu  

 

 

Gambar 4.1 

Grafik Perolehan Proses Belajar Siklus Kesatu (I) 
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            Berdasarkan gambar 4.1 penulis mempresentasekan bahwa dalam siklus kesatu 

proses belajar peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam 

aspek keaktifan dari 36 peserta didik sebanyak 9 orang peserta didik (25%) yang aktif, 

19 orang peserta didik (52,8%) yang kurang aktif, dan 8 orang peserta didik (22,2%) 

yang tidak aktif. Dalam aspek kesungguhan dari 36 peserta didik sebanyak 9 orang 

peserta didik (25%) yang bersungguh-sungguh, 24 orang peserta didik (66,7%) yang 

kurang bersungguh-sungguh, dan 3 oran peserta didik (8,3%) yang tidak bersungguh-

sungguh. Dalam aspek kerja sama dari 36 peserta didik sebanyak 17 orang peserta didik 

(47,2%) yang bekerja sama, 19 orang peserta didik (52,8%) yang kurang bekerja sama, 

dan 0 peserta didik (0%) yang tidak bekerja sama. Dalam aspek kejujuran dari 36 

peserta didik sebanyak 13 orang peserta didik (36,1%) yang jujur, 19 orang peserta 

didik (52,8%) yang kurang jujur, dan 4 orang peserta didik (11,1%) yang tidak jujur. 

Dalam aspek tanggung jawab dari 36 peserta didik sebanyak 16 orang peserta didik 

(44,4%) yang tanggung jawab, 14 orang peserta didik (38,9%) yang bertanggung 

jawab, dan 6 orang peserta didik (16,7%) yang tidak bertanggung jawab. 

            Pada pertemuan kedua siklus kesatu ini, proses belajar peserta didik dalam 

mengonstruksi teks cerpen dalam aspek keaktifan dari 36 peserta didik sebanyak 10 

orang peserta didik (27,8%) yang aktif, 19 orang peserta didik (52,8%) yang kurang 

aktif, dan 7 orang peserta didik (19,4%) yang tidak aktif. Dalam aspek kesungguhan 

dari 36 peserta didik sebanyak 10 orang peserta didik (27,8%) yang bersungguh-

sungguh, 20 orang peserta didik (55,5%) yang kurang bersungguh-sungguh, dan 6 

orang peserta didik (16,7%) yang tidak bersungguh-sungguh. Dalam aspek kerja sama 
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dari 36 peserta didik sebanyak 11 orang peserta didik (30,6%) yang bekerja sama, 22 

orang peserta didik (61,1%) yang kurang bekerja sama, dan 3 orang peserta didik 

(8,3%) yang tidak bekerja sama. Dalam aspek kejujuran dari 36 peserta didik sebanyak 

13 orang peserta didik (36,1%) yang jujur, 18 orang peserta didik (50%) yang kurang 

jujur, dan 5 orang peserta didik (13,9%) yang tidak jujur. Dalam aspek tanggung jawab 

dari 36 peserta didik sebanyak 12 orang peserta didik (33,3%) yang tanggung jawab, 

22 orang peserta didik (61,1%) yang bertanggung jawab, dan 2 orang  peserta didik 

(5,6%) yang tidak bertanggung jawab . 

 

2. Perolehan Proses Belajar Siklus Kedua 

 

 

Gambar 4.2 

Grafik Perolehan Proses Belajar Siklus Kedua (II) 
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            Berdasarkan gambar 4.2 pada siklus kedua pertemuan pertama penulis 

mempresentasekan bahwa dalam aspek keaktifan  sebanyak 9 orang (25%) peserta 

didik kurang aktif dan 27 orang (75%) peserta didik yang aktif. Dalam aspek 

kesungguhan sebanyak 5 orang (13,9%) peserta didik kurang bersungguh-sungguh dan 

31 orang (86,1%) peserta didik yang bersungguh-sungguh. Dalam aspek kerja sama 

sebanyak 1 orang (2,8%) peserta didik kurang bekerja sama dan sebanyak 35 orang 

(97,2%) peserta didik yang bekerja sama. Dalam aspek kejujuran sebanyak 10 orang 

(27,8%) peserta didik kurang jujur dan sebanyak 26 orang (72,2%) peserta didik yang 

jujur. Serta dalam aspek tanggung jawab sebanyak 11 orang (30,6%) peserta didik 

kurang bertanggung jawab dan sebanyak 25 orang (69,4%) peserta didik yang 

bertanggung jawab. 

            Pada siklus kedua pertemuan kedua ini, penulis mempresentasekan bahwa 

dalam aspek keaktifan  sebanyak 11 orang (30,6%) peserta didik kurang aktif dan 25 

orang (69,4%) peserta didik yang aktif. Dalam aspek kesungguhan sebanyak 8 orang 

(22%) peserta didik kurang bersungguh-sungguh dan 28 orang (78%) peserta didik 

yang bersungguh-sungguh. Dalam aspek kerja sama sebanyak 4 orang (11,1%) peserta 

didik kurang bekerja sama dan sebanyak 32 orang (88,9%) peserta didik yang bekerja 

sama. Dalam aspek kejujuran sebanyak 8 orang (22%%) peserta didik kurang jujur dan 

sebanyak 28 orang (78%) peserta didik yang jujur. Serta dalam aspek tanggung jawab 

sebanyak 8 orang (22%) peserta didik kurang bertanggung jawab dan sebanyak 28 

orang (78%) peserta didik yang bertanggung jawab. 
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3. Perolehan Hasil Belajar Siklus Kesatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Grafik Perolehan Hasil Belajar Menganalisis 

Unsur-Unsur Pembangun Cerpen 

Siklus Kesatu (I) 

 

            Berdasarkan gambar 4.3 penulis mempersentasekan bahwa pada siklus kesatu 

bahwa terdapat peserta didik yang mendapat nilai 40 sebanyak 1 orang (2,8%), peserta 

didik yang mendapat nilai 50 sebanyak 4 orang (11,1%), peserta didik yang mendapat 

54 sebanyak 3 orang (8,3%), peserta didik yang mendapat nilai 60 sebanayk 1 orang 

(2,8%), peserta didik yang mendapat nilai 63 sebanyak 6 orang (16,7%), peserta didik 

yang mendapat nilai 67 sebanyak 4 orang (11,1%), peserta didik yang mendapat nilai 

71 sebanyak 4 orang (11,1%), peserta didik yang mendapat nilai 75 sebanyak 5 orang 

(16,9%), peserta didik yang mendapat nilai 79 sebanyak 5 orang (16,9%), peserta didik 

yang mendapat nilai 83 sebanyak 2 orang (5,5%), dan peserta didik yang mendapat 

nilai 88 sebanyak 1 orang (2,8%). 
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            Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada pertemuan pertama siklus 

kesatu terdapat 23 orang peserta didik (63,9%) yang belum mencapai KKB dan 

sebanyak 13 orang peserta didik (36,1%) telah mencapai KKB yang telah ditentukan 

yaitu 75. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Grafik Perolehan Hasil Belajar Mengonstruksi Teks Cerpen 

Siklus Kesatu (I) 

             

            Berdasarkan gambar 4.4 penulis mempersentasekan bahwa pada siklus kesatu 

bahwa terdapat peserta didik yang mendapat nilai 56 sebanyak 2 orang (5,6 %), peserta 

didik yang mendapat nilai 62 sebanyak 4 orang (11,1%), peserta didik yang mendapat 

nilai 69 sebanyak 9 orang (25%), peserta didik yang mendapat nilai 75 sebanyak 10 

orang (27,8%), peserta didik yang mendapat nilai 81 sebanyak 7 orang (19,4%), dan 

peserta didik yang mendapat nilai 87 sebanyak 4 orang (11,1%). 

            Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada pertemuan kedua siklus kesatu 

terdapat 15 orang peserta didik (41,7%) yang belum mencapai KKB dan sebanyak 21 

orang peserta didik (58,3%) telah mencapai KKB yang telah ditentukan yaitu 75. 
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            Berdasarkan grafik di atas, perolehan hasil pada siklus kesatu belum 

memuaskan karena masih banyak peserta didik yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan Belajar (KKB). 

 

4. Perolehan Hasil Belajar Siklus Kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Grafik Perolehan Hasil Belajar Menganalisis 

Unsur-Unsur Pembangun Cerpen 

Siklus Kedua (II) 

 

            Berdasarkan gambar 4.5 penulis mempresentasekan hasil pembelajaran pada 

siklus kedua terdapat peserta didik yang mendapat nilai 79 sebanyak 15 orang (41,7%), 

peserta didik yang mendapat nilai 83 sebanyak 12 orang (33,3%), peserta didik yang 

mendapat nilai 88 sebanyak 6 orang (16,7%), peserta didik yang mendapat nilai 92 

sebanyak 1 orang (2,8%), dan peserta didik yang mendapat nilai 96 sebanyak 2 orang 

(5,5%). 
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            Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa  pada siklus kedua semua 

peserta didik (100%) telah mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang telah 

ditetapkan di SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 

75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Grafik Perolehan Hasil Belajar Mengonstruksi Teks Cerpen 

Siklus Kedua (II) 

 

            Berdasarkan gambar 4.6 penulis mempresentasekan hasil pembelajaran pada 

siklus kedua terdapat peserta didik yang mendapat nilai 75 sebanyak 3 orang (8,3%), 

peserta didik yang mendapat nilai 81 sebanyak 15 orang (41,7%), peserta didik yang 

mendapat nilai 87 sebanyak 10 orang (27,8%), peserta didik yang mendapat nilai 94 

sebanyak 7 orang (19,4%), dan peserta didik yang mendapat nilai 100 sebanyak 1 orang 

(2,8%). 
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            Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa  pada siklus kedua semua 

peserta didik (100%) telah mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang telah 

ditetapkan di SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 

75. 

            Dapat penulis simpulkan, pada pertemuan pertama siklus kesatu yaitu 

pembelajaran menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen terdapat 23 orang peserta 

didik (63,9%) yang belum mencapai KKB dan sebanyak 13 orang peserta didik 

(36,1%) telah mencapai KKB. Sedangkan pada pertemuan kedua dalam mengonstruksi 

teks cerpen terdapat 15 orang peserta didik (41,7%) yang belum mencapai KKB dan 

sebanyak 21 orang peserta didik (58,3%) telah mencapai KKB. Pada pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua siklus kedua dalam pembelajaran menganalisis unsur-

unsur pembangun cerpen dan mengonstruksi teks cerpen seluruh peserta didik (100%) 

telah mencapai KKB. 

            Selain dengan persentase uji statistik juga dapat membuktikan peningkatan 

hasil belajar peserta didik. Sesuai dengan analisis data yang penulis lakukan bahwa 

nilai 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil daripada nilai 𝑊𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dalam taraf signifikasi 0,05. 

            Berdasarkan bukti tersebut penulis dapat menyatakan bahwa penelitian dengan 

menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization dalam 

menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek ini 

berhasil dan dapat diterima. Artinya, model pembelajaran Team Assisted 

Individualization dapat meningkatkan kemampuan menganalisis unsur-unsur 
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pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek pada peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian  

            Berdasarkan hasil pembuktian hipotesis, penulis perlu melakukan pembahasan 

terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Penelitian yang telah dilaksanakan 

dapat dinyatakan berhasil karena ada perubahan dan peningkatan kemampuan 

menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek pada 

peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dapat menyatakan bahwa perolehan proses 

belajar dan hasil belajar peserta didik pada setiap siklusnya ada peningkatan, hal ini 

menyatakan bahwa pembelajaran yang penulis laksanakan berhasil.  

            Peningkatan kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur 

pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek ini dapat dilihat dari data 

pengamatan proses belajar  dalam setiap aspek dan data perolehan nilai hasil belajar 

peserta didik pada siklus kesatu dan siklus kedua yang telah dilaksanakan.  

            Pada siklus kesatu masih belum terlihat antusias dan kepedulian peserta didik 

saat belajar. Selain itu, masih banyak peserta didik yang belum paham betul tentang 

model pembelajaran Team Assisted Individualization dalam menganalisis unsur-unsur 

pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek. Penulis membantu peserta didik 

yang tidak paham dalam pelaksanaan pembelajaran dengan cara memberikan 
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perhatian, memberikan motivasi, dan membantu memecahkan permasalahan yang 

dihadapai oleh peserta didik.  

            Pada siklus kedua penulis menerapkan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization dalam menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks 

cerita pendek. Pada siklus kedua jauh lebih meningkat, lebih baik dari siklus 

sebelumnya baik dari aspek percaya diri, keaktifan, kesungguhan, kerja sama, 

kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan proses belajar peserta didik. Selain 

itu, nilai hasil belajar peserta didik pada sisklus kedua meningkat dari siklus 

sebelumnya dan bisa dikatakan mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Pada siklus kedua sudah terlihat antusias dan kepedulian peserta didik 

saat belajar. Selain itu, peserta didik sudah memahami tentang model pembelajaran 

Team Assisted Individualization dalam menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek. Proses pembelajaran berjalan dengan kondusif dan 

tidak ada lagi peserta didik yang tidak berani aktif, tidak bersungguh-sungguh, tidak 

bekerja sama, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab ketika pembelajaran diskusi 

dengan menerapkan model pembelajaran Team Assisted Individualization dapat 

membuat peserta didik aktif, kreatif, dan dinamis. Setelah semua kegiatan belajar 

berakhir, penulis perlu membahas hasilnya 

            Nilai hasil belajar pada siklus kedua memuaskan karena semua peserta didik 

sudah mencapai target yang penulis harapkan. Peserta didik sudah bisa menganalisis 

unsur-unsur pembangun teks cerita pendek yang terdiri atas tema, tokoh, penokohan, 

latar, alur, sudut pandangm gaya penceritaan, dan amanat. Peserta didik juga sudah 
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mampu mengonstruksi teks cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur 

pembangun cerpen yang terdiri atas tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, 

gaya penceritaan, dan amanat. 

            Pada siklus kedua sebagai tidak lanjut dari siklus kesatu tergambarkan 

kemampuan hasil belajar peserta didik ada perubahan dan peningkatan, dengan 

demikian penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran yang penulis leksanakan 

berhasil dan memuaskan. Berdasarkan data di atas dikemukakan bahwa pembelajaran 

yang penulis lakukan telah berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek. 

            Proses belajar peserta didik yang kurang memuaskan pada siklus kesatu 

memberikan dampak yang tidak memuaskan pada hasil belajarnya. Pada pertemuan 

pertama dan kedua siklus kesatu peserta didik yang mencapai KKB meningkat, 

meskipun belum memuaskan. Ketidakmaksimalan hasil belajar ini terjadi karena 

peserta didik hanya mampu menyebutkan tanpa mampu menguraikan unsur-unsur 

pembangun cerpen yang disajikan dan peserta didik cenderung tidak membaca dengan 

seksama teks cerpen yang penulis berikan karena peserta didik tidak mengerti alurnya, 

hal ini berdasarkan hasil penilaian pada pertemuan pertama siklus kesatu.  

            Tahapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization ini mampu meningkatkan kemampuan menganalisis unsur-

unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerpen peserta didik. Peserta didik memiliki 

kesempatan untuk berkelompok dan dituntut untuk aktif, berani dan bersikap 

komunkatif serta adil dalam berbicara, menjelaskan, dan mengajukan pendapat pada 
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pembelajaran yang penulis laksanakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Huda (2017:200) “Tujuan TAI adalah untuk meminimalisasi pengajaran individual 

yang terbukti kurang efektif selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, serta motivasi siswa dengan bekerja kelompok.” Berdasarkan hal 

tersebut, model pembelajaran Team Assisted Individualization dapat meningkatkan 

keterampilan sosial peserta didik 

            Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

peserta didik  dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar, mampu berpikir kritis, peserta 

didik lebih aktif dalam mengemukakan pendapat, dan berani menyampaikan apa yang 

telah dipahami. Selain itu, model pembelajaran Team Assisted Individualization juga 

dapat mempermudah peserta didik untuk menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek, karena model pembelajaran ini memberikan 

kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk berpikir, menghubungkan materi yang 

telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari peserta didik, lalu mampu 

menyampaikan apa yang telah peserta didik pelajari dan pahami, serta seluruh peserta 

didik dapat berkontrubusi secara kelompok maupun individu. Peserta didik akan 

belajar secara aktif dan demokratis sehingga seluruh peserta didik belajar dengan sikap 

yang adil, dan tidak saling mendominasi satu sama lain. 

            Berdasarkan data di atas dikemukakan bahwa pembelajaran yang penulis 

lakukan telah berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis 

unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

            Setelah penulis dapat menyelasaikan penelitian ini sesuai rencana, penulis 

dapat menyimpulkan hasil penelitian. 

            Penelitian yang penulis laksanakan berhasil. Keberhasilan ini dibuktikan 

dengan adanya  perubahan dan peningkatan, baik dalam proses maupun pembelajaran 

menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks cerita pendek pada 

peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019 dengan 

menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization.  

            Berdasarkan hasil pengolahan data terdapat perubahan dan peningkatan proses 

dan hasil belajar peserta didik. Pada siklus kesatu banyak peserta didik yang kurang 

berani, kurang bekerja sama, dan kurang teliti dalam mengikuti proses pembelajaran 

yang dilaksanakan, sehingga hasil pembelajaran pun banyak yang masih di bawah 

Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB). Pada pertemuan pertama siklus kesatu terdapat 23 

orang peserta didik (63,9%) yang belum mencapai KKB dan sebanyak 13 orang peserta 

didik (36,1%) telah mencapai KKB dan pada pertemuan kedua siklus kesatu terdapat 

15 orang peserta didik (41,7%) yang belum mencapai KKB dan sebanyak 21 orang 

peserta didik (58,3%) telah mencapai KKB. Sedangkan pada siklus kedua terjadi 

peningkatan yang signifikan karena semua peserta didik telah mengikuti proses belajar 

dengan aktif, bersungguh-sungguh, bekerja sama, jujur dan penuh tanggung jawab. 

Sehingga semua peserta didik sebanyak orang (100%) telah memperoleh nilai sesuai 

dengan Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang telah ditentukan yaitu 75. 
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            Data di atas menyimpulkan bahwa, hasil dalam proses maupun hasil 

pembelajaran mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa, penelitian dengan menggunakan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization melalui pembelajaran menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek ini berhasil dan dapat diterima. Dengan kata lain, 

model pembelajaran Team Assisted Individualization dapat meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi teks 

cerita pendek pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya tahun ajaran 

2018/2019. 

 

B. Saran  

            Penulis perlu menyampaikan saran yang terkait dengan penelitian yang telah 

dilaksanakan sebagai berikut. 

1. Bagi guru Bahasa Indonesia diharapkan untuk meningkatkan penguasaan model 

pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik, serta 

menerapkan model pembelajaran yang menarik minat khususnya dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Model pembelajaran Team Assisted Individualization yang telah diterapkan di kelas 

XI SMA Negeri 3 Tasikmalaya dapat dijadikan sebagai alternatif untuk 

meningkatkan pemahaman pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi yang lain. 

3. Guru harus lebih menguasai keterampilan mengajar dalam mengelola kelas ataupun 

dalam mengelola waktu. 
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Lampiran A.1 
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Lampiran A.2 
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Lampiran A.3 
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Lampiran B.1 

Silabus Siklus Ke-1 

SILABUS 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Tasikmalaya 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Tahun Ajaran  : 2018/2019 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 Menunjukkan 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. 

KI-3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI-4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

IPK Langkah-langkah 

Pembelajaran Model 

Team Assisted 

Individualization  

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Media 

Belajar 

Penilaian 

3.9 

Menganalisis 

unsur-unsur 

pembangun 

cerita pendek 

dalam buku 

kumpulan 

cerita pendek 

Cerpen: 

1. Unsur-unsur 

pembangun 

cerpen. 

2. Merekonstruk

si cerpen. 

 

1. Mengidentifik

asi cerpen 

dengan 

memerhatikan 

unsur-unsur 

pembangun 

cerpen. 

2. Menyusun 

kembali 

cerpen dengan 

memerhatikan 

unsur-unsur 

pembangun 

cerpen. 

3. Mempresentas

ikan, 

menanggapi, 

dan merevisi 

hasil kerja 

3.9.1 

Menjelaskan 

secara tepat 

tema cerita 

pendek yang 

dibaca. 

3.9.2 

Menjelaskan 

secara tepat 

tokoh cerita 

pendek yang 

dibaca. 

3.9.3 

Menjelaskan 

secara tepat 

penokohan 

cerita pendek 

yang dibaca. 

3.9.4 

Menjelaskan 

secara tepat 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Peserta didik 

mengucapkan salam. 

2. Peserta didik berdoa  

sebelum memulai 

pembelajaran. 

3. Guru mengecek 

kehadiran peserta 

didik. 

4. Peserta didik 

menyimak informasi 

mengenai kompetensi 

dasar, tujuan 

pembelajaran, dan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

5. Peserta didik 

melakukan apersepsi.  

Kegiatan Inti 

2 JP 

(2x45 

menit) 

1. Buku 

Guru 

Bahasa 

Indonesia 

(Wajib) 

Kelas XI 

2. Buku 

Siswa 

Bahasa 

Indonesia 

(Wajib) 

Kelas XI  

3. Buku 

Sastra 

Indonesia 

karya 

Liberatus 

Tengsoe 

Tjahjono 

4. Daring  

1. Teks 

Cerpen 

“Ave 

Maria” 

dan 

“Kisah 

Sebuah 

Celana 

Pendek” 

2. Spidol 

3. Papan 

tulis 

4. Laptop 

5. Lembar 

Kerja 

Peserta 

Didik 

Tes Tulis 
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dalam diskusi 

kelas. 

latar cerita 

pendek yang 

dibaca. 

3.9.5 

Menjelaskan 

secara tepat 

alur cerita 

pendek yang 

dibaca. 

3.9.6 

Menjelaskan 

secara tepat 

sudut 

pandang 

cerita pendek 

yang dibaca. 

3.9.7 

Menjelaskan 

secara tepat 

gaya 

penceritaan 

cerita pendek 

yang dibaca. 

3.9.8 

6. Guru 

memperlihatkan 

contoh teks cerita 

pendek. 

7. Peserta didik 

mengamati contoh 

teks cerita pendek 

yang telah diberikan 

oleh guru. 

8. Peserta didik 

menyampaikan 

temuannya 

berdasarkan contoh 

teks cerita pendek 

yang telah dibaca. 

9. Guru memberikan tes 

awal (pretest) kepada 

peserta didik  atau 

melihat rata-rata nilai 

harian peserta didik. 

10. Guru membentuk 

kelompok yang 

terdiri dari 4 peserta 

didik secara 

heterogen  
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Menjelaskan 

secara tepat 

amanat cerita 

pendek yang 

dibaca. 

 

berdasarkan 

kemampuan yang 

berbeda (tinggi, 

sedang, dan rendah).  

11. Guru memberikan 

materi secara singkat. 

12. Guru memfasilitasi 

peserta didik dalam 

membuat rangkuman, 

mengarahkan dan 

memberikan 

penegasan pada 

materi yang telah 

dipelajari. 

13. Setiap kelompok 

mengerjakan tugas 

dari guru untuk 

menganalis unsur-

unsur pembangun 

cerpen “Ave Maria” 

karya Idrus, dan guru 

memberikan bantuan 

secara individual bagi 

yang membutuhkan, 

dengan dibantu 
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peserta didik yang 

memiliki kemampuan 

akademis bagus di 

dalam kelompok 

tersebut yang 

berperan sebagai peer 

tutoring (tutor 

sebaya). 

14. Guru memberikan 

kuis kepada peserta 

didik secara 

individual. 

15. Perwakilan 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok di depan 

kelas sedangkan 

kelompok lain 

menyimak dan 

menanggapi 

kelompok yang 

sedang presentasi. 

16. Guru memberikan 

skor dan 
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menetapkan 

kelompok terbaik 

(misalnya dengan 

memberikan pujian 

dan tepuk tangan). 

Kegiatan Penutup 

17. Peserta didik 

diberikan lembar 

tugas (posttest) untuk 

menganalisis unsur-

unsur pembangun 

cerpen  “Kisah 

Sebuah Celana 

Pendek” karya Idrus 

sebagai kegiatan 

evaluasi dikerjakan 

secara individu.  

18. Peserta didik dan  

guru melakukan 

refleksi untuk 

menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 

19. Guru 

menyimpulkan 
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seluruh kegiatan yang 

telah dilaksanakan. 

20. Guru memberikan 

informasi mengenai 

materi untuk 

pertemuan 

selanjutnya dan 

memberikan tugas. 

21. Ketua murid 

memimpin doa 

sebelum mengakhiri 

pembelajaran. 

4.9 

Mengonstruksi 

sebuah cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

unsur-unsur 

pembangun 

cerpen. 

4.9.1  

Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

tema dengan 

tepat. 

4.9.2 

Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

tokoh dengan 

tepat. 

4.9.3  

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Peserta didik 

mengucapkan salam. 

2. Peserta didik berdoa  

sebelum memulai 

pembelajaran. 

3. Guru mengecek 

kehadiran peserta 

didik. 

4. Peserta didik 

menyimak informasi 

mengenai kompetensi 
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Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

penokohan 

dengan tepat. 

4.9.4  

Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

latar dengan 

tepat. 

4.9.5  

Menulis  cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

alur dengan 

tepat. 

4.9.6  

Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

sudut pandang 

dengan tepat. 

4.9.7  

dasar, tujuan 

pembelajaran, dan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

5. Peserta didik 

melakukan apersepsi.  

Kegiatan Inti 

6. Guru memberikan tes 

awal (pretest) kepada 

peserta didik atau 

melihat rata-rata nilai 

harian peserta didik. 

7. Guru membentuk 

kelompok yang 

terdiri dari 4 peserta 

didik secara 

heterogen 

berdasarkan 

kemampuan yang 

berbeda (tinggi, 

sedang, dan rendah). 

8. Guru menyajikan 

materi secara singkat 
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Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

gaya 

penceritaan 

dengan tepat. 

4.9.8 

Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

amanat dengan 

tepat. 

 

tentang menulis 

cerpen. 

9. Guru memfasilitasi 

peserta didik dalam 

membuat rangkuman, 

mengarahkan dan 

memberikan 

penegasan pada 

materi yang telah 

dipelajari.  

10. Seluruh peserta 

didik dalam 

kelompoknya 

masing-masing 

menyusun kerangka 

cerpen yang memuat 

unsur-unsur 

pembangun cerpen. 

11. Seluruh peserta 

didik dalam 

kelompoknya 

masing-masing 

mengembangkan dan  

merinci kembali 

kerangka cerpen 
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untuk dijadikan 

sebuah cerpen yang 

utuh. 

12. Guru 

memberikan bantuan 

secara individual bagi 

yang membutuhkan, 

dengan dibantu 

peserta didik yang 

memiliki kemampuan 

akademis bagus di 

dalam kelompok 

tersebut yang 

berperan sebagai peer 

tutoring (tutor 

sebaya). 

13. Guru 

memberikan kuis 

kepada peserta didik 

secara individual. 

14. Perwakilan 

kelompok 

menyampaikan hasil 

cerpen utuhnya di 

depan kelas. 
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15. Peserta didik 

lain memberikan 

tanggapan terhadap 

hasil penulisan 

cerpen temannya. 

16. Guru 

memberikan 

penilaian dan gelar 

penghargaan 

terhadap setiap 

kelompok yang 

berkinerja baik 

(misalnya dengan 

memberikan pujian 

dan tepuk tangan). 

Kegiatan Penutup 

17. Guru 

memberikan tugas 

posttest kepada 

peserta didik untuk 

menulis sebuah cerita 

pendek utuh secara 

individu berdasarkan 

kerangka cerpen yang 

telah disusun. 
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Tasikmalaya, Juli 2019 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran,              Penulis, 

 

 

Dra. Euis Rina K.         Lilis Suryani 

NIP. 196411111989022001        NPM. 152121141  

 

18. Peserta didik 

melakukan refleki 

untuk  menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 

19. Guru memberikan 

informasi mengenai 

materi untuk 

pertemuan 

selanjutnya dan 

memberikan tugas. 

20. Ketua murid 

memimpin doa 

sebelum mengakhiri 

pembelajaran. 
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Silabus Siklus Ke-2 

SILABUS 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Tasikmalaya 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Tahun Ajaran  : 2018/2019 

B. Kompetensi Inti 

KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 Menunjukkan 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. 

KI-3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI-4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

IPK Langkah-langkah 

Pembelajaran Model 

Team Assisted 

Individualization 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Media 

Belajar 

Penilaian 

3.9 

Menganalisis 

unsur-unsur 

pembangun 

cerita pendek 

dalam buku 

kumpulan 

cerita pendek 

Cerpen: 

1. Unsur-unsur 

pembangun 

cerpen. 

2. Merekonstruk

si cerpen. 

 

1. Mengidentifik

asi cerpen 

dengan 

memerhatikan 

unsur-unsur 

pembangun 

cerpen. 

2. Menyusun 

kembali 

cerpen dengan 

memerhatikan 

unsur-unsur 

pembangun 

cerpen. 

3. Mempresentas

ikan, 

menanggapi, 

dan merevisi 

hasil kerja 

dalam diskusi 

kelas. 

3.9.1 

Menjelaskan 

secara tepat 

tema cerita 

pendek yang 

dibaca. 

3.9.2 

Menjelaskan 

secara tepat 

tokoh cerita 

pendek yang 

dibaca. 

3.9.3 

Menjelaskan 

secara tepat 

penokohan 

cerita pendek 

yang dibaca. 

3.9.4 

Menjelaskan 

secara tepat 

latar cerita 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Peserta didik 

mengucapkan  salam. 

2. Peserta didik berdoa  

sebelum memulai 

pembelajaran. 

3. Guru mengecek 

kehadiran peserta 

didik. 

4. Peserta didik 

menyimak informasi 

mengenai kompetensi 

dasar, tujuan 

pembelajaran, dan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

5. Peserta didik 

melakukan apersepsi.  

Kegiatan Inti 

6. Guru 

memperlihatkan 

2 JP 

(2x45 

menit) 

 

1. Buku 

Guru 

Bahasa 

Indonesia 

(Wajib) 

Kelas XI 

2. Buku 

Siswa 

Bahasa 

Indonesia 

(Wajib) 

Kelas XI  

3. Buku 

Sastra 

Indonesia 

karya 

Liberatus 

Tengsoe 

Tjahjono 

4. Daring  

1. Teks 

Cerpen 

“Pak Tua 

dan 

Tikus” 

dan 

“Gunung 

Kidul” 

2. Spidol 

3. Papan 

tulis 

4. Laptop 

5. Lembar 

Kerja 

Peserta 

Didik 

Tes Tulis. 
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pendek yang 

dibaca. 

3.9.5 

Menjelaskan 

secara tepat 

alur cerita 

pendek yang 

dibaca. 

3.9.6 

Menjelaskan 

secara tepat 

sudut pandang 

cerita pendek 

yang dibaca. 

3.9.7 

Menjelaskan 

secara tepat 

gaya 

penceritaan 

cerita pendek 

yang dibaca. 

3.9.8 

Menjelaskan 

secara tepat 

amanat cerita 

contoh teks cerita 

pendek. 

7. Peserta didik 

mengamati contoh 

teks cerita pendek 

yang telah diberikan 

oleh guru. 

8. Peserta didik 

menyampaikan 

temuannya berdasark 

an contoh teks cerita 

pendek yang telah 

dibaca. 

9. Guru memberikan 

pre-test kepada 

peserta didik atau 

melihat rata-rata nilai 

harian peserta didik. 

10. Guru 

membentuk 

kelompok yang 

terdiri dari 4 peserta 

didik secara 

heterogen 

berdasarkan 
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pendek yang  

dibaca. 

 

 

kemampuan yang 

berbeda (tinggi, 

sedang, dan rendah).  

11. Guru  

memberikan materi 

secara singkat. 

12. Guru 

memfasilitasi peserta 

didik dalam membuat 

rangkuman, 

mengarahkan dan 

memberikan 

penegasan pada 

materi yang telah 

dipelajari.  

13. Peserta didik 

dalam kelompoknya  

dibagikan sebuah 

cerpen “Pak Tua dan 

Tikus” secara 

individu untuk 

dianalisis. 

14. Guru 

memberikan bantuan 

secara individual bagi 
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yang membutuhkan, 

dengan dibantu 

peserta didik yang 

memiliki kemampuan 

akademis bagus di 

dalam kelompok 

tersebut yang 

berperan sebagai peer 

tutoring (tutor 

sebaya). 

15. Guru 

memberikan kuis 

kepada peserta didik 

secara individual. 

16. Perwakilan 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusi  

kemudian kelompok 

lain menyimak dan 

menanggapi 

kelompok yang 

sedang presentasi. 

17. Guru 

memberikan skor dan 
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menetapkan 

kelompok terbaik. 

Kegiatan Penutup 

18. Peserta didik 

melaksanakan 

posttest untuk 

menganalisis unsur-

unsur pembangun 

cerpen “Gunung 

Kidul” karya 

Nugroho 

Notosusanto sebagai 

kegiatan evaluasi 

dikerjakan secara 

individu. 

19. Peserta didik  dan 

guru melakukan 

refleksi untuk 

menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 

20. Guru memberikan 

informasi mengenai 

materi untuk 

pertemuan 
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selanjutnya dan 

memberikan tugas. 

21. Ketua murid 

memimpin doa 

sebelum mengakhiri 

pembelajaran. 

4.9 

Mengonstruk

si sebuah 

cerita pendek 

dengan 

memerhatika

n unsur-unsur 

pembangun 

cerpen. 

4.9.1  

Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

tema dengan 

tepat. 

4.9.2  

Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

tokoh dengan 

tepat. 

4.9.3  

Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

penokohan 

dengan tepat. 

4.9.4  

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Peserta didik 

mengucapkan salam. 

2. Peserta didik berdoa  

sebelum memulai 

pembelajaran. 

3. Guru mengecek 

kehadiran peserta 

didik. 

4. Peserta didik 

menyimak informasi 

mengenai kompetensi 

dasar, tujuan 

pembelajaran, dan 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 
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Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

latar dengan 

tepat. 

4.9.5  

Menulis  cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

alur dengan 

tepat. 

4.9.6  

Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

sudut pandang 

dengan tepat. 

4.9.7  

Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

gaya 

penceritaan 

dengan tepat. 

4.9.8  

5. Peserta didik 

melakukan apersepsi. 

Kegiatan Inti 

6. Guru memberikan tes 

awal (pretest) kepada 

peserta didik  atau 

melihat rata-rata nilai 

harian peserta didik. 

7. Guru membentuk 

kelompok yang 

terdiri dari 4 peserta 

didik secara 

heterogen 

berdasarkan 

kemampuan yang 

berbeda (tinggi, 

sedang, dan rendah). 

8. Guru menyajikan 

materi secara singkat 

tentang menulis 

cerpen. 

9. Guru memfasilitasi 

peserta didik dalam 

membuat rangkuman, 

mengarahkan dan 
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Menulis cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

amanat dengan 

tepat. 

 

memberikan 

penegasan pada 

materi yang telah 

dipelajari.  

10. Seluruh peserta 

didik dalam 

kelompoknya 

masing-masing 

menyusun kerangka 

cerpen yang memuat 

unsur-unsur 

pembangun cerpen. 

11. Seluruh peserta 

didik dalam 

kelompoknya 

masing-masing 

mengembangkan dan  

merinci kembali 

kerangka cerpen 

untuk dijadikan 

sebuah cerpen yang 

utuh. 

12. Guru 

memberikan bantuan 

secara individual bagi 
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yang membutuhkan, 

dengan dibantu 

peserta didik yang 

memiliki kemampuan 

akademis bagus di 

dalam kelompok 

tersebut yang 

berperan sebagai peer 

tutoring (tutor 

sebaya). 

13. Guru 

memberikan kuis 

kepada peserta didik 

secara individual. 

14. Perwakilan 

kelompok 

menyampaikan hasil 

cerpen utuhnya di 

depan kelas. 

15. Peserta didik 

lain memberikan 

tanggapan terhadap 

hasil penulisan 

cerpen temannya. 
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16. Guru 

memberikan 

penilaian dan gelar 

penghargaan 

terhadap setiap 

kelompok yang 

berkinerja baik. 

Kegiatan Penutup 

17. Guru 

memberikan tugas 

postetst kepada 

peserta didik untuk 

menulis sebuah cerita 

pendek utuh secara 

individu berdasarkan 

kerangka cerpen yang 

telah disusun. 

18. Peserta didik dan 

guru melakukan 

refleki untuk  

menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 

19. Guru memberikan 

informasi mengenai 
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Tasikmalaya, Juli 2019 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran,              Penulis, 

 

 

 

 

 

Dra. Euis Rina K.         Lilis Suryani 

NIP. 196411111989022001        NPM. 152121141  

materi untuk 

pertemuan 

selanjutnya dan 

memberikan tugas. 

20. Ketua murid 

memimpin doa 

sebelum mengakhiri 

pembelajaran. 
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Lampiran B.2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Tasikmalaya 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : XI/1 

Materi pokok : Teks Cerita Pendek 

Jumlah Pertemuan : 2 x Pertemuan 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
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kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9 Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan 

cerita pendek 

3.9.1 Menjelaskan secara tepat tema cerita pendek yang dibaca. 

3.9.2 Menjelaskan secara tepat tokoh cerita pendek yang dibaca. 

3.9.3 Menjelaskan secara tepat penokohan cerita pendek yang dibaca. 

3.9.4 Menjelaskan secara tepat latar cerita pendek yang dibaca. 

3.9.5 Menjelaskan secara tepat alur cerita pendek yang dibaca. 

3.9.6 Menjelaskan secara tepat sudut pandang cerita pendek dibaca. 

3.9.6 Menjelaskan secara tepat gaya penceritaan cerita pendek yang dibaca. 

3.9.7 Menjelaskan secara tepat amanat cerita pendek yang dibaca. 

4.9 Mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur 

pembangun cerpen. 

4.9.1 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan tema dengan tepat. 

4.9.3 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan tokoh dengan tepat. 

4.9.3 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan penokohan dengan tepat. 

4.9.4 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan latar dengan tepat. 
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4.9.5 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan alur dengan tepat. 

4.9.6 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan sudut pandang dengan tepat. 

4.9.7 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan gaya penceritaan dengan tepat. 

4.9.8 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan amanat dengan tepat. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat tema cerita pendek yang dibaca. 

2. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat tokoh cerita pendek yang 

dibaca. 

3. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat penokohan cerita pendek yang 

dibaca. 

4. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat latar cerita pendek yang dibaca. 

5. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat alur cerita pendek yang dibaca. 

6. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat sudut pandang cerita pendek 

yang dibaca. 

7. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat gaya penceritaan cerita pendek 

yang dibaca. 

8. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat amanat cerita pendek yang 

dibaca. 

9. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan tema 

dengan tepat. 

10. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan tokoh 

dengan tepat. 
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11. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan penokohan 

dengan tepat. 

12. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan latar dengan 

tepat. 

13. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan alur dengan 

tepat. 

14. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan sudut 

pandang dengan tepat. 

15. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan gaya 

penceritaan dengan tepat. 

16. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan amanat 

dengan tepat. 

 

D. Materi Pokok Pembelajaran 

1. Pengertian Teks Cerita Pendek 

2. Ciri-ciri Teks Cerita Pendek 

3. Kaidah Kebahasan Teks Cerita Pendek 

4. Unsur-unsur Pembangun Teks Cerita Pendek 

5. Langkah-langkah Mengonstruksi Teks Cerita Pendek 

 

 

E. Deskripsi Materi 

1. Fakta 

a. Teks cerita pendek Ave Maria dan Kisah Sebuah Celana Pendek diambil dari 

buku kumpulan cerpen Dari Ave Maria ke Jalan ke Roma karya Idrus. 
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b. Teks cerita pendek Mbah Danu diambil dari laman daring 

http://goesprih.blogspot.com/2009/08/nugroho-notosusanto-cerpen-mbah-

danu.html?m=1 

c. Daring 

 

2. Konsep 

a. Teks cerita pendek adalah cerita yang bersifat fiksi serta relatif pendek. 

b. Kaidah kebahasaan teks cerita pendek adalah ketentuan yang diterapkan dalam 

teks cerita pendek 

c. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek adalah yang membangun teks 

cerita pendek baik dari dalam maupun dari luar teks cerita pendek. 

d. Menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek adalah menjelaskan 

unsur-unsur pembangun dalam teks cerita pendek. 

e. Mengonstruksi teks cerita pendek yaitu menulis teks cerita pendek berdasarkan 

unsur-unsur pembangunnya. 

 

3. Prinsip 

a. Hakikat Cerpen 

            Kosasih (2014:111), mengungkapkan bahwa pengertian cerpen adalah 

cerita yang habis dibaca sekitar sepuluh menit atau setengah jam. Jumlah katanya 

sekitar 500-5.000 kata. Jadi, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang 

dapat dibaca dalam sekali duduk.  

 

 

http://goesprih.blogspot.com/2009/08/nugroho-notosusanto-cerpen-mbah-danu.html?m=1
http://goesprih.blogspot.com/2009/08/nugroho-notosusanto-cerpen-mbah-danu.html?m=1
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b. Ciri-ciri Teks Cerpen 

            Ciri-ciri cerpen menurut Kosasih (2014: 111) adalah 

1) alur lebih sederhana; 

2) tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang; dan 

3) latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas.         

c. Kaidah Kebahasaan Teks Cerpen 

            Kosasih (2014: 116), menjelaskan kaidah teks cerpen sebagai berikut.  

1. Cerpen pada umumnya menggunakan bahasa tidak baku atau tidak formal.  

2. Cerpen lebih banyak memotret atau mengisahkan gambaran kehidupan 

sehari-hari. 

3. Banyak dijumpai kalimat yang tidak lengkap strukturnya; bagian-

bagiannya mengalami pelesapan. 

4. Bentuk kalimatnya pendek-pendek, karena terdapat bagian-bagian yang 

mengalami pelesapan.  

 

d. Unsur Pembangun Teks Cerpen          

1) Unsur Intrinsik Teks Cerita Pendek 

a) Tema atau Theme 

            Tema atau theme merupakan ide dasar yang bertindak sebagai titik tolak 

keberangkatan pengarang dalam menyusun sebuah cerita (Tjahjono, 1988 : 158). 

Oleh karena itu, seorang pengarang harus sudah menyiapkan tema terlebih dahulu 

sebelum menulis ceritanya. 

b) Tokoh  

            Tjahjono menyebut tokoh dengan istilah karakter. Karakter adalah tokoh-

tokoh yang ada dalam sebuah cerita (Tjahjono, 1988: 138). 
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c) Penokohan 

            Tjahjono menyebut penokohan dengan istilah karakterisasi. Karakterisasi 

adalah cara pengarang melukiskan tokoh-tokoh dalam cerita yang ditulisnya 

(Tjahjono, 1988: 138). 

d) Latar atau Setting 

            Tjahjono (1988: 144) mengungkapkan, 

“Latar atau setting dalam prosa fiksi dibedakan  menjadi empat macam, 

yaitu: 1) latar alam (geographic setting) yang didalamnya dilukiskan perihal 

tempat atau lokasi pe ristiwa itu terjadi dalam ruang ala mini: di kota, di desa, 

kampung, laut, pesisir, hutan, pegunungan, dan sebagainya; 2) latar waktu 

(temporal setting) yaitu latar yang melukiskan kapan peristiwa itu terjadi; 

pada tahun berapa, pada musim apa, hari, jam, senja hari, tengah malam, 

akhir bulan, dan sebagainya; 3) latar sosial (social setting) yang melukiskan 

dalam lingkungan sosial mana peristiwa itu terjalin: lingkungan para buruh 

pabrik, lingkungan kaum the haves, lingkungan para nelayan, dan 

sebagainya; dan 4) latar ruang (spatial setting) yaitu latar yang melukiskan 

dalam ruang yang bagaimana peristiwa itu berlangsung: dalam kamar, dalam 

aula, dalam toko, dalam ruang pesta dan sebagainya.” 

 

e) Alur atau Plot             

            Alur atau plot adalah struktur penceritaan dalam cerpen yang didalamnya 

berisi rangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab 

akibat (kausalitas) serta logis. 

            Plot terdiri dari plot kronologis yang berarti menggunakan tahapan waktu 

yang urut, dari peristiwa A, lalu peristiwa B, C, D dan akhirnya sampai peristiwa 

Z. Plot semacam ini disebut alur maju (plot progresif). Plot yang menceritakan 

peristiwa dari Z terlebih dahulu, baru A, B, C, sampai ke Z lagi disebut alur mundur 

atau sorot balik (flashback). 
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f) Sudut Pandang atau Point of View    

            Tjahjono (1988: 145) menyatakan bahwa titik kisah dalam prosa fiksi 

adalah bagaimana cara pengarang menempatkan atau memperlakukan dirinya 

dalam cerita yang ditulisnya. 

g) Gaya Penceritaan 

            Gaya penceritaan merupakan perwujudan pribadi pengarangnya, sehingga 

masing-masing pengarang itu selalu memiliki gaya tersendiri yang berbeda dengan 

gaya pengarang lain.  

h) Amanat 

            Dalam cerpen terkandung pula amanat atau pesan-pesan. Amanat 

merupakan pesan yang disampaikan pengarang dalam tulisannya. Amanat suatu 

cerpen selalu berkaitan dengan temanya. 

2) Unsur Ekstrinsik Teks Cerita Pendek 

            Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerpen. Unsur ekstrinsik 

sangat berpengaruh terhadap keberadaan atau latar belakang peristiwa cerpen itu 

sendiri dan jati diri pengarangnya.  

4. Prosedur 

            Langkah-langkah menulis teks cerita pendek yang dapat digunakan untuk 

mempermudah menulis cerpen, yaitu: 

a. Menentukan ide atau tema   

b. Menyusun garis besar kerangka karangan   

c. Mengembangkan kerangka karangan   

d. Merevisi  
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F. Model Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Metode  : Inquiri, diskusi  

3. Teknik  : Penugasan 

4. Model  : Team Assisted Individualization 

 

G. Media dan Alat Pembelajaran 

1. Media : slide powerpoint, contoh beberapa teks cerita pendek, daring. 

2. Alat : laptop, kertas, proyektor, spidol dan papan tulis. 

 

H. Sumber Belajar 

1. Buku Guru Bahasa Indonesia Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia 2017 SMA/MA/SMAK/MAK Kelas XI. 

2. Buku Siswa Bahasa Indonesia Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia 2017 SMA/MA/SMAK/MAK Kelas XI. 

3. Buku Sastra Indonesia karya Liberatus Tengsoe Tjahjono. 

4. Daring. 
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I. Kegiatan Pembelajaran 

Siklus 1 Pertemuan ke-1 (@ 2 x 45 Menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

1. Peserta didik mengucapkan salam. 

2. Peserta didik berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

4. Peserta didik menyimak informasi mengenai 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

5. Peserta didik menyimak informasi tentang 

keterkaitan kompetensi pembelajaran sebelumnya 

dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

(apersepsi). 

10 menit 

Inti 

6. Guru memperlihatkan contoh teks cerita pendek. 

7. Peserta didik mengamati contoh teks cerita pendek 

yang telah diberikan oleh guru. 

8. Peserta didik menyampaikan temuannya 

berdasarkan contoh teks cerita pendek yang telah 

dibaca. 

Placement Test 

9. Guru memberikan tes awal (pretest) kepada peserta 

didik atau bisa diganti dengan melihat nilai hasil 

belajar peserta didik pada pertemuan sebelumnya. 

Teams 

10. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4  

peserta didik secara heterogen  berdasarkan 

kemampuan yang berbeda (tinggi, sedang, dan 

rendah). 

Teaching Group 

11. Guru memberikan materi secara singkat. 

Student Creative 

12. Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat 

rangkuman, mengarahkan dan memberikan 

penegasan pada materi yang telah dipelajari. 

Sebelum berdiskusi peserta didik diberikan 

penegasan bahwa keberhasilan setiap individu 

ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya (setiap 

peserta didik harus ikut serta dalam tugas 

kelompok). 

70 menit 
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Siklus 1 Pertemuan ke-2 (@ 2 x 45 Menit) 

Team Study  

13. Peserta didik mengerjakan tugas dari guru untuk 

menganalis unsur-unsur pembangun cerpen “Ave 

Maria” karya Idrus, dan guru memberikan bantuan 

secara individual bagi yang  membutuhkan, dengan 

dibantu peserta didik yang memiliki kemampuan 

akademis bagus di dalam kelompok tersebut yang 

berperan sebagai peer tutoring (tutor sebaya). 

14. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya sedangkan kelompok lain menyimak 

dan menanggapi kelompok yang sedang presentasi. 

 Fact Test 

15. Guru memberikan kuis kepada peserta didik secara 

individual. 

Team Score and Team Recognition 

16. Guru memberikan skor dan menetapkan kelompok 

terbaik (misalnya dengan memberikan pujian dan 

tepuk tangan).  

Penutup 

17. Peserta didik diberikan lembar tugas posttest untuk 

menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen 

“Kisah Sebuah Celana Pendek” karya Idrus 

sebagai kegiatan evaluasi dikerjakan secara 

individu. 

Whole Class Units 

18. Peserta didik dan guru melakukan refleksi untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

19. Guru memberikan informasi mengenai materi 

untuk pertemuan selanjutnya dan memberikan 

tugas kepada peserta didik. 

20. Ketua murid memimpin doa sebelum mengakhiri 

pembelajaran. 

10 menit 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

1. Peserta didik mengucapkan salam. 

2. Peserta didik berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

4. Peserta didik menyimak informasi mengenai 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

10 menit 
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5. Peserta didik menyimak informasi tentang 

keterkaitan kompetensi pembelajaran 

sebelumnya dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan (apersepsi). 

 

 

 

Inti 

Placement Test 

6. Guru memberikan tes awal (pretest) kepada 

peserta didik  atau bisa diganti dengan melihat 

nilai hasil belajar peserta didik pada pertemuan 

sebelumnya. 

Teams 

7. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 

peserta didik secara heterogen berdasarkan 

kemampuan yang berbeda (tinggi, sedang, dan 

rendah). 

Teaching Group 

8. Guru menyajikan materi secara singkat tentang 

menulis cerpen. 

Student Creative  

9. Guru memfasilitasi peserta didik dalam 

membuat rangkuman, mengarahkan dan 

memberikan penegasan pada materi yang telah 

dipelajari. Sebelum berdiskusi peserta didik 

diberikan penegasan bahwa keberhasilan setiap 

individu ditentukan oleh keberhasilan 

kelompoknya (setiap peserta didik harus ikut 

serta dalam tugas kelompok). 

Teams Study 

10. Seluruh peserta didik dalam kelompoknya 

masing-masing menyusun kerangka cerpen 

yang memuat unsur-unsur pembangun cerpen. 

11. Seluruh peserta didik dalam kelompoknya 

masing-masing mengembangkan dan  merinci 

kembali kerangka cerpen untuk dijadikan 

sebuah cerpen yang utuh. 

12. Guru membimbing peserta didik yang 

mengalami kesulitan. 

Fact Test 

13. Guru memberikan kuis kepada peserta didik 

secara individual. 

14. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

cerpen utuhnya di depan kelas. 

15. Peserta didik lain memberikan tanggapan 

terhadap hasil penulisan cerpen temannya. 

Team Score and Team Recognition 

16. Guru memberikan penilaian dan gelar 

penghargaan terhadap setiap kelompok yang 

 

 

 

70 menit 
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J. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian 

Jenis/Teknik Bentuk Instrumen 

Observasi  Lembar pengamatan sikap dan rubrik. 

Tes tulis Tes uraian: menganalisis unsur-unsur pembangun teks 

cerita pendek. 

Tes Praktik-Proyek 
Mengonstruksi teks cerita pendek berdasaran unsur-

unsur pembangunnya. 

 

2. Instrumen 

a. Penilaian Sikap 

1) Jenis/Teknik Penilaian  : Non Tes 

2) Bentuk Instrumen Penilaian : Lembar observasi 

No. Aspek Pengamatan 1 2 3 4 

1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. 
    

2. 

Tidak menjiplak atau mencontek pada kegiatan 

memahami struktur teks, memahami kaidah teks, 

dan menginterpretasi teks. 

    

3. 
Memberi salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat/presentasi. 

    

4. Tepat waktu menyelesaikan tugas.     

berkinerja baik (misalnya dengan memberikan 

pujian dan tepuk tangan). 

Penutup 

17. Peserta didik melaksanakan posttest menulis 

sebuah cerita pendek utuh secara individu 

berdasarkan kerangka cerpen yang telah 

disusun.  

Whole Class Units  
18. Peserta didik dan guru melakukan refleksi 

untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

19. Guru memberikan informasi mengenai materi 

untuk pertemuan selanjutnya dan memberikan 

peserta didik tugas. 

20. Ketua murid memimpin doa sebelum 

mengakhiri pembelajaran. 

10 menit 
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5. 

Menggunakan pilihan kata yang tepat (baik dan 

benar) dan santun sehingga tidak menyinggung 

perasaan orang lain. 

   

 

 

 

Keterangan: 

4 = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 

melakukan 

2 = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan. 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

Instrumen Penilaian Pengetahuan 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi (IPK) 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

1. Menjelaskan secara tepat 

tema cerpen yang  dibaca. 
Tes Tulis Uraian 

Jelaskan tema cerita 

pendek tersebut! 

2. Menjelaskan secara tepat 

tokoh cerpen yang dibaca. 
Tes Tulis Uraian 

Jelaskan tokoh cerita 

pendek tersebut! 

3. Menjelaskan secara tepat 

penokohan cerpen yang 

dibaca. 

Tes Tulis Uraian 
Jelaskan penokohan 

cerita pendek tersebut! 

4. Menjelaskan secara tepat latar 

cerpen  yang  dibaca. 
Tes Tulis Uraian 

Jelaskan latar cerita 

pendek tersebut! 

5. Menjelaskan secara tepat alur 

cerpen yang dibaca. 
Tes Tulis Uraian 

Jelaskan alur cerita 

pendek tersebut! 

6. Menjelaskan secara tepat 

sudut pandang cerpen yang 

dibaca. 

Tes Tulis Uraian 

Jelaskan sudut 

pandang cerita pendek 

tersebut! 

7. Menjelaskan secara tepat 

gaya penceritaan cerpen yang 

dibaca. 

Tes Tulis Uraian 

Jelaskan gaya 

penceritaan cerita 

pendek tersebut! 
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8. Menjelaskan secara tepat  

amanat cerpen yang dibaca. 
Tes Tulis Uraian 

Jelaskan amanat cerita 

pendek tersebut! 

 

Pedoman Penskoran Penilaian Pengetahuan 

No. Kriteria Penilaian Skor 

1 

Ketepatan menjelaskan tema cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan tema cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan tema cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

2 

Ketepatan menjelaskan tokoh cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

tokoh cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan tokoh cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

3 

Ketepatan menjelaskan penokohan cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

penokohan cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan penokohan cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

4 

Ketepatan menjelaskan latar cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

latar cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan latar cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

5 

Ketepatan menjelaskan alur cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

alur cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan alur cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

6 

Ketepatan menjelaskan sudut pandang cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

sudut pandang cerita pendek dengan lengkap. 

 

3 
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b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan sudut pandang cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

2 

 

1 

7 

Ketepatan menjelaskan gaya penceritaan cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

gaya penceritaan cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan gaya penceritaan cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

8 

Ketepatan menjelaskan amanat cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

amanat cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan amanat cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

Skor Maksimal 24 

KKB 75 

 

Nilai perolehan = Skor yang diperoleh  x 100 

    Skor maksimal 

 

c. Penilaian Keterampilan 

Instrumen Penilaian Keterampilan 

No. Butir-Butir Soal 

1. Tulislah cerpen dengan memerhatikan tema! 

2. Tulislah cerpen dengan memerhatikan tokoh! 

3. Tulislah cerpen dengan memerhatikan penokohan! 

4. Tulislah cerpen dengan memerhatikan latar! 

5. Tulislah cerpen dengan memerhatikan alur! 

6. Tulislah cerpen dengan memerhatikan sudut pandang! 

7. Tulislah cerpen dengan memerhatikan gaya penceritaan! 

8. Tulislah cerpen dengan memerhatikan amanat! 
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Rubrik Penilaian Kemampuan Menulis Teks Cerita Pendek 

No. Aspek Deskripsi Ya Tidak 

1 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan tema. 

Apakah dalam menulis 

cerpen memerhatikan 

tema? 

  

2 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan tokoh. 

Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatikan 

tokoh? 

  

3 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan 

penokohan. 

Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatikan 

penokohan? 

  

4 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan latar. 

Apakah dalam menulis 

cerpen memerhatikan 

latar? 

  

5 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan alur.  

 Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatikan 

alur? 

  

6 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan sudut 

pandang. 

Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatika sudut 

pandang? 

  

7 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan gaya 

penceritaan. 

Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatikan 

gaya penceritaan? 

  

8 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan amanat. 

Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatikan  

amanat? 

  

 

Pedoman Penskoran Penilaian Keterampilan 

No.  Kriteria Penilaian Skor 

1. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan tema. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan tema 

dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tema. 

 

2 

 

1 

2. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan tokoh. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan 

tokoh dengan bahasa sendiri. 

 

2 
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b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan tidak 

memerhatikan tokoh. 

1 

3. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan penokohan. 

d. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan 

penokohan dengan bahasa sendiri. 

e. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan tidak 

memerhatikan penokohan. 

 

2 

 

1 

4. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan latar. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan latar 

dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan tidak 

memerhatikan latar. 

 

2 

 

1 

5. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan alur. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan alur 

dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan alur. 

 

2 

 

 

1 

6. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan sudut pandang. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan 

sudut pandang. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan tidak 

memerhatikan sudut pandang. 

 

 

2 

 

1 

7. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan gaya penceritaam. 

a. Tepat, jika mampu menuliscerpen  dengan memerhatikan gaya 

penceritaan dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan tidak 

memerhatikan gaya penceritaan. 

 

2 

 

 

1 

8. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan amanat. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan 

amanat dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan amanat. 

 

2 

 

1 

 Skor maksimal 16 

 KKB 75 
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3. Lembar Penilaian 

a. Lembar Penilaian Sikap 

No. Nama Peserta Didik 1 

(1-4) 

 

2 

(1-4) 

3 

(1-4) 

4 

(1-4) 

 

5 

(1-4) 

 

Jumlah 

Skor 

Nilai 

Akhir 

1. Adliani Awalia N.        

2. Alif Naufal Putra        

3. Anisa Nurul Amalia        

4. Ardi Kusumah Wijaya        

5. Ari Ziddan Nugraha        

6. Asis Nur Alamsyah        

7. Asri Oktiara        

8. Devina Sinta Nuraisah        

9. Fajri ben Rahman        

10. Hasby Assidiqi        

11. Indri Puji Astuti        

12. Meisya Zahra        

13. Mochamad Rizki R.        

14. Muhammad Alfan A.        

15. Muhammad Faris A.        

16. Muhammad Ihsan Z.        

17. Muthia Safha Helvira        

18. Najla Sahar        

19. Petra Yosi Anantya S.        

20. Putri Sulastri        

21. Randie Amarul Akhfa         

22. Rena Mirka Octavia        

23. Renata Indriani        

24. Rizal Akhmad F. N.        

25. Shofa Marwah Noor        

26. Silvia Eka D.        

27. Sinta Nurmalia        

28. Sirin Nida Juliana        

29. Sofy Gustini Rahayu        

30. Sopia Dewi Andini         

31. Tita Pratama Annissa         

32. Valerian Permana S.        

33. Vina Delia Gustina        

34. Vinna Vebri Safitri        

35. Zakia Ashari        

36. Zildan Ramadhani        
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Keterangan: 

1) Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. 

2) Mengucapkan rasa syukur atas nikmat karunia Tuhan Yang Maha Esa/ Allah 

swt. 

3) Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat 

melihat kebesaran Tuhan. 

4) Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu 

pengetahuan. 

5) Memberikan salam sebelum dan sesudah menyampaikan tanggapan atau 

presentasi. 

 

b. Lembar Penilaian Pengetahuan 

 

 

Nilai perolehan = Skor yang diperoleh  x 100 

    Skor maksimal 

Keterangan Butir Soal: 

1) Menjelaskan tema cerpen. 

2) Menjelaskan tokoh cerpen. 

3) Menjelaskan penokohan cerpen. 

4) Menjelaskan latar teks cerpen. 

5) Menjelaskan alur cerpen. 

No. Nama Peserta Didik 

Hasil Penilaian Harian Nilai Predikat 

1 

 

2 

 

3 

 

4  

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 11 12 13 14 15 
 

 

1. Adliani Awalia N.                  

2. Alif Naufal Putra                  

3. Anisa Nurul Amalia                  

4. …                  



 

225 
 

 
 

6) Menjelaskan sudut pandang cerpen. 

7) Menjelaskan gaya penceritaan cerpen. 

8) Menjelaskan amanat cerpen. 

 

c. Lembar Penilaian Keterampilan 

 

Nilai perolehan = Skor yang diperoleh  x 100 

    Skor maksimal 

Keterangan: 

1) Menulis cerpen dengan memerhatikan tema. 

2) Menulis cerpen dengan memerhatikan tokoh. 

3) Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian tokoh dan penokohan. 

4) Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian latar. 

5) Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian alur. 

6) Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian sudut pandang. 

7) Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian gaya penceritaan. 

8) Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian amanat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

1 

(1-5) 

2 

(1-5) 

Jumlah 

Skor 

 

Nilai 

 

Predikat 

1. Adliani Awalia N.      

2. Alif Naufal Putra      

3. Anisa Nurul Amalia      

4. …      
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4. Lembar Hasil Kerja Peserta Didik 

No. Nama Peserta Didik 
Pengetahuan Keterampilan 

Ket 
Nilai Predikat Nilai Predikat 

1. Adliani Awalia N.      

2. Alif Naufal Putra      

3. Anisa Nurul Amalia      

4. 
… 

     

 

 

Tasikmalaya, Juli 2019 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran,           Penulis, 

 

 

 

Dra. Euis Rina K.      Lilis Suryani 

NIP. 196411111989022001     NPM. 152121141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKB 
Predikat 

D= Kurang C= Cukup B= Baik A= Sangat Baik 

75 >75 75 ≤ 80 81 ≤ 90 91< 100 
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K. Lampiran 

Teks Pengenalan diambil dari laman daring. 

Mbah Danu 

Nugroho Notosusanto 

            Wajahnya kasar-kasar seperti tengkorak, kulitnya liat seperti belulalang, 

pipinya selalu menonjol oleh susur tembakau yang ada dalam mulutnya, jalannya 

tegak seperti seorang maharani yang angkuh. Di Rembang di sekitar tahun tiga 

puluhan ia lebih terkenal daripada pendeta Osborn pada pertengahan tahun 1954 di 

Jakarta karena prestasinya menyembuhkan orang-orang sakit secara ghaib. Ditinjau 

dari sudut tertentu cara pengobatan Mbah Danu adalah rasional. Titik pangkalnya 

adalah suatu anggapan yang logis. Mbah Danu menegaskan, bahwa orang sakit itu 

“didiami” oleh roh-roh jahat; karena itu cara satu-satunya untuk menyembuhkan 

adalah dengan menghalaukan makhluk yang merugikan kesehatan itu. 

            Si Nah, pelayan pada keluarga Pak Jaksa (pensiun) telah sebulan sakit 

demam. 

Keadaannya makin lama makin payah. Matanya kelihatan putihnya saja, mulutnya 

berbuih dan ia mengeluarkan bunyi-bunyi binatang, kadang-kadang meringik 

seperti kuda, kadang-kadang menyalak, mengeong, berkaok-kaok, dan kalau sudah 

mengaum, anak-anak dan perempuan percaya, bahwa satu saat kemudian Nah akan 

menjelma menjadi macan gadungan. Menurut kabar-kabar yang cepatnya tersiar 

hampir seperti bertita radio, Mbah Danu sedang turne. Routenya adalah Lasem, 

Pamotan, Jatirogo, Bojonegoro, Tuban, Padangan, Cepu, Blora, dan kembali ke 

Rembang. Kini ia disinyalir sudah ada di Blora, jadi sudah hampir pulang. 

            Dan benar, ketika Nah tengah mengeong-ngeong seperti kucing kasmaran, 

Mbah Danu datang membawa koper besi yang sama antiknya dengan yang punya. 

Dia tembusi badan Nah, dengan pandang membara sambil mengelilingkan susur 

besar di dalam mulutnya. Nah, mengigau dengan mata tertutup, buih di mulutnya 

meleleh ke bawah membasahi bantalnya yang kumal seperti tempat duduk jeep 

militer yang sudah tua. Wajahnya pucat seperti kain mori. “Ambilkan sapu lidi!” 

perintah Mbah Danu dengan sikap Srikandi wayang orang. Kemudian ia 

mencengkeram lengan Nah dan menyeretnya dari tikar ke lantai. Sapu lidi datang. 

Ukurannya istimewa besar, karena Pak Jaksa mempunyai 60 pohon kelapa di 

pekarangannya. Mbah Danu memegang sapu lidi itu pada ujungnya yang lunak, 

kemudian bongkoknya yang garis tengahnya kira-kira 10 cm itu dia ayunkan ke 

atas dan dipukulkan sekuat tenagaa ke pantat Nah yang terbaring miring. Segenap 

hadirin melotot matanya dan megar kupingnya melihat dan mendengar pukulan 

dahsyat itu. 

            “Ngeoooong! Keluar dari mulut Nah mendirikan bulu-bulu di kulit 

penonton. “Mampus engkau sekarang! Seru Mbah Danu bengis dan spu lidi terus-

menerus menghantam pantat Nah dengan irama rhumba. Nah tidak mengeong lagi 

sekarang, melainkan mengaum seperti singa sirkus yang marah. Sebagian hadirin 

mau lari. 
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            “Minggat ayo minggat! Teriak Mbah Danu dengan amat murka dan dengan 

tendangan jitu Nah ditengkurapkannya. Kemudian deraannya menghujam pula 

pada pantat Nah yang kini sadar, bahwa ia manusia Nah, bukan kucing, anjing, kuda 

atau singa. “Aduh biyuuuuuung! Aduh biyuuuuuuuung!!” tangisnya menggaung. 

            “Minggat! Minggat! Minggat!!” suara Mbah Danu menggelora sampai 

tetangga-tetangga dan pelintas-pelintas mengalir masuk ke rumah itu menyelidiki 

sebab-sebab suara ngeri yang mereka dengar. “Aduuuuuh! Aduh, aduh, aduuuuh!” 

pekik Nah seperti manusia biasa. “Minggat! Minggat! Ayo minggat!!” jerit Mbah 

Danu senyaring-nyaringnya sambil memukul dengan tangan kanan dan 

menggemgam susur di tangan kiri. Air ludahnya memercik merah ke lantai dan 

badan Nah dalam setengah lingkaran yang radiusnya ½ meter. 

            “Salah hamba apa kok disuruh minggat dan dihajar?” tanya Nah sambil 

menangis dan ia mencoba merangkak. Sikap Mbah Danu sekaligus berubah. 

            “Aku bukannya berbicara kepadamu, Nah,” katanya dengan suara mineur 

yang lembut.  “Aku mengusir setan-setan di dalam badanmu.” Sebagai pengeras 

perkataan yang terakhir, ia tegak sekali lagi serta memukulkan sapu lidi itu 

sedemikian kerasnya ke badan Nah, sehingga si sakit rebah ke lantai dan 

mengerang. Peluhnya bercucuran dan menguyupkan pakaiannya. 

“Ha! Hampir modar Engkau sekarang!” seru Mbah Danu dengan ganas sambil 

melangkah maju dan menginjak tubuh Nah dengan kedua kakinya. Selama lima 

menit ia mondar-mandir di atas badan Nah sampai napas si sakit seperti ububan 

pandai besi bunyinya. Kedua lengannya diacung-acungkan untuk mempertahankan 

keseimbangan. Gerak-geriknya persis seperti Batari Durga yang menari di atas 

mayat manusia. Setelah sudah, ia melentangkan badan Nah yang keringatnya 

membuat lantai mengkilat basah dan mukanya kini merah padam. Mbah Danu 

berdiri dan memberi isyarat supaya para penonton yang tak berkepentingan 

mengundurkan diri. Pintu ditutup dan ia kembali kepada pasiennya. Dengan 

gerakan-gerakan tangkas pakaian si sakit dibukanya dan kemudian seperti orang 

kegila-gilaan ia meremas-remas seluruh badan Nah, sambil menggelitik si sakit 

pada tempat-tempat yang penuh rasa geli. 

            Dan mula-mula Nah menggelepar-gelepar, akhirnya kegelian seperti 

perawan yang sehat. Seperempat jam Mbah Danu meraba-raba tubuh pasiennya, 

kemudian ia melepaskan dan tegak pada lututnya. 

            “Setan-setan sudah lari dari badanmu, Nah” katanya tenang.  

            “Engkau telah sembuh.” Dan di hadapan mata hadirin, Nah yang tadi sudah 

seperti setengah mati duduk bersandar pada dinding dan tersenyum seperti orang 

bangun tidur. 

            “Tidurlah saja dulu sampai besok,” kata Mbah Danu lebih jauh sambil 

membaringkan dan menyelimuti Nah dengan penuh kasih sayang. Sebentar ia 

memijit-mijit kepala Nah kemudian memercikan ludah sedikit dari mulutnya pada 

dahi si sakit. Setelah itu ia berdiri dan keluar untuk meminumi kopinya. Prabawa 

Mbah Danu di rumah Pak Jaksa yang jadi sebagian prabawannya di daerah yang 

terentang dari Kudus sampai Tuban, dari Bonang sampai ke Randublatung, 

mengalami tantangan, ketika Mr. Salyo Kunto, salah seorang menantu Pak Jaksa, 

bersama istrinya mengunjungi mertuanya. Beberapa hari sesudah kedatangannya, 
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Nyonya Salyo sakit kepala dan pegal-pegal tubuhnya. Bu Jaksa, sesuai dengan 

tradisi, segera menyuruh panggil Mbah Danu. 

            “O, ada sedikit angin jahat bersarang di dalam, Raden Ayu,” kata Mbah 

Danu setelah mendengarkan gejala-gejala penyakit dari mulut Nyonya Salyo 

sendiri.  

            “Coba buka baju saja akan saya usir.” Dan Mbah Danu mulai berpraktek. 

Pertama kali ibu jarinya kedua-duanya ditekankan ke dalam daging perut Nyonya 

Salyo, sehingga terbenam nama sekali dan si pasien mencetuskan bunyi yang sukar 

dilukiskan. Kemudian perut Nyonya Salyo ditekannya dengan kedua telapak 

tangannya sehingga angin keluar dari bawah dengan bunyi meletup. Setelah itu, 

punggung dan tengkuk mendapat giliran, dan dengan lega Nyonya Salyo 

bersendawa. Kemudian Mbah Danu melakukan kombinasi kedua pijetan itu, 

sehingga angin-angin berlomba-lomba keluar dari atas dan dari bawah dengan 

berletusan. Justru ketika itu Mr. Salyo masuk ke kamar dari jalan-jalan ke tepi 

pantai. Dengan keras Mbah Danu diperintahkannya keluar dari kamar seperti Mbah 

Danu mengusir setan-setan dari tubuh-tubuh orang sakit.  Kemudian istrinya 

dimarahinya. 

            “Engkau tahu bukan, bahwa pijetan itu bisa merusakan rahimmu?!” Sebagai 

akibat insiden itu, Mbah Danu tak diizinkan menginjak lantai rumah itu kalau 

menantu akademikus Pak Jaksa itu datang. Suatu kekalahan bagi Mbah Danu. 

Untung hal itu terjadi paling kerap hanya dua kali dalam setahun. Pada waktu-waktu 

lainnya kedaulatan Mbah Danu tetap utuh. Clash ke-2 antara Mbah Danu dan Mr. 

Salyo, meskipun tak langsung berhadap-hadapan, terjadi ketika Mbok Rah, pelayan 

Pak Jaksa yang setengah umur, sakit keras, justru ketika menantu Pak Jaksa yang 

berpendidikan tinggi itu berkunjung ke Rembang, Pak Jaksa dan Bu Jaksa tanpa 

pikir panjang segera menyuruh Mbah Danu ketika Mbok Rah sudah mulai 

mengigau sedangkan Mr. Salyo dengan penuh pertimbangan meminta datang 

Dokter Umar Chattab. Sangat kebetulan Dokter Umar Chattab lebih awal datangnya 

daripada Mbah Danu yang tidak punya mobil. Sehingga yang beraksi tangan di 

stetoskop. Dokter Umar, bukan tangan dan air ludah Mbah Danu. 

           “Malaria,” diagnose Dokter Umar Chattab di kamar Mbok Rah yang gelap. 

Ia memberi resep kinine, yang pada masa itu satu-satunya obat yang mujarab untuk 

malaria. Setelah memberi petunjuk-petunjuk lain tentang makan dan rawatan si 

sakit, Pak Dokter pulang. Penyakit Mbok Rah semakin lama makin keras. Pak Jaksa 

dan Bu Jaksa dan tetangga-tetangga yang dekat, tahu benar apa sebabnya. Kualat 

Mbah Danu! Dan mereka mendesak, agar supaya Mbah Danu dipanggil. Tetapi 

sebagai jawaban, Mr. Salyo memanggil Dokter Umar Chattab. Soal ini jadi perkara 

kehormatan baginya, dan perhubungan antara mertua dengan menantu jadi tegang. 

Nyonya Salyo dengan susah payah bisa tetap tinggal netral, tetapi, sebagaimana 

juga di dalam politik ia dipandang dengan marah oleh kedua pihak yang 

bertentangan. Namun ia tetap mempertahankan politik bebas yang pasif itu. Dokter 

Umar Chattab heran. 

            “Kininenya sudah Tuan berikan sebagai yang saya tetapkan?” tanyanya. 

“Ya,” jawab Nyonya Salyo mendahului suaminya. “Saya sendiri yang memberikan 

pil-pil itu kepada Mbok Rah.” Dokter Umar Chattab pulang dengan tidak mengubah 

ketetapannya. Hanya saja ia berpesan, agar supaya waktu menelan pil si sakit 
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diawasi sungguh-sungguh. Keadaan Mbok Rah makin lama makin buruk dan 

malamnya lagi ia mati. Perang dingin kini mencair jadi gugatan-gugatan lisan yang 

pedas meskipun tak ditujukan secara langsung. Dengan tak dipanggil, Mbah Danu 

datang sendiri. Mr. Salyo mengundurkan diri ke dalam kamar tamu. Asbaknya 

penuh dengan punting si garet. 

            “Kita telah berbuat sebaik mungkin,” kata Nyonya Salyo menghibur 

suaminya. 

            “Mengapa Jeng, mengapa ia meninggal?!” seru Mr. Salyo dengan gairah 

sambil memeluk bahu istrinya yang tidak menjawab. “Kita tak bisa percaya kepada 

nonsense itu bukan!” katanya lagi. “Inna li’llahi wa inna illahi raji’un,” kata 

Nyonya Salyo. Ketika fajar menyingsing, persiapan-persiapan untuk penguburan 

dimulai. Pada jam 7 orang-orang masuk ke kamar jenazah dan mengangkatnya ke 

luar. Mr. Salyo dan Ny. Salyo ikut menyaksikan pengambilan jenazah dari dalam 

kamar tempat ia dan Dokter Umar Chattab menderita kekalahan terhadap 

mertuanya dan Mbah Danu. Nyonya Salyo yang mendampingi suami di kamar itu 

di dalam hati kecilnya cenderung kepada ayah-bundanya, tetapi merasa harus 

solider dengan kekecewaan suaminya. Hawa di dalam kamar itu pengap, tambah 

menyesak dada oleh asap kemenyan. Mr. Salyo membuka jendela lebar-lebar, 

sehingga sinar matahari pagi masuk dengan gelombang besar. Suatu sosok tubuh 

muncul di ambang pintu, Mbah Danu. Matanya membara. Mr. Salyo merasa 

tengkuknya dingin. Ia menghela napas panjang dan melemparkan pandang terakhir 

kepada bale-bale tempat semalam jenazah terbaring. Dengan sangat tiba-tiba ia 

terpekik dan telunjuknya diacungkan ke sudut kamar. Matanya terbelalak lebar-

lebar. Nyonya Salyo dan Mbah Danu menengok. Dan juga mereka melihat pil 

kinine membungkit di lantai di bawah bale-bale Mbok Rah. 

 

 

(http://goesprih.blogspot.com/2009/08/nugroho-notosusanto-cerpen-mbah-

danu.html?m=1) 
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Peserta didik disajikan teks cerpen yang berjudul “Ave Maria” karya Idrus. 

  

Ave Maria 

Idrus 

 

            Malam bulan purnama raya. Kami duduk di beranda depan. Ayah dan ibu 

bercakap sebentar-sebentar. Tapi percakapan itu sudah lancarnya rupanya. 

Keindahan alam yang demikian, mengenangkan kami kepada suatu kejadian. 

Perpisahan dengan Zulbahri. Zulbahri yang dengan secara aneh berkenalan dengan 

kami. Bagaimana lekatnya hati kami kepada Zulbahri ternyata, waktu ibu berkata, 

“Kasihan Zulbahri. Entah di mana dia sekarang. Serasa anak sendiri.”  

            Masih jelas teringat oleh kami, hari perkenalan kami dengan Zulbahri.  

            Aneh betul. Kami sedang duduk-duduk pula di beranda depan. Hari panas 

alang kepalang. Adik Usup mempermain-mainkan ujung kebaya ibu, sampai 

kebaya itu robek dibuatnya. Hampir-hampir ia menangis dimarahi ibu.  

            Tiba-tiba ia tertawa gelak-gelak, sambil menunjuk ke tengah jalan. Kami 

menoleh dan tampaklah kepada kami seorang laki-laki, sedang asyik membaca 

buku, sambil berjalan juga. Pakaian orang itulah yang menerbitkan tertawa adik 

Usup. Baju jasnya sudah robek-robek, di bagian belakang tinggal hanya benang-b 

enang saja lagi, terkulai seperti ekor kuda. Mendengar tertawa adik Usup, ia 

tertegun, berhenti dan melihat kepada kami. Ia ikut tertawa. Sudah itu ia seperti 

orang berpikir dan tak lama kemudian, ia masuk ke dalam pekarangan kami. Ia 

memberi hormat kepada ayah dan ibu, lalu duduk di sebelah kursi dekat meja 

bundar di tengah beranda itu. Ibu sudah ketakutan saja. Tanya ayah, “Tuan mencari 

saya?” 

            Banyak lagi pertanyaan ayah, tapi semua dijawab dengan suara yang halus 

sekali, sehingga tak terdengar kedengarannya kepada kami. Segala perkakas rumah 

kami yang ada di beranda depan itu, diambilnya satu persatu. Sudah tertunda ke 

majalah-majalah yang ada di bawah meja bundar itu.   

            Diusap-usapnya majalah itu. Diambilnya sebuah, memasukkannya ke 

dalam sakunya. Buku yang dibawanya ditinggalkan di atas meja, lalu ia pergi pula. 

  

            “Gila”, kata ibu.   

            Perlahan-lahan ayah pergi ke meja bundar, diambilnya buku lelaki-laki itu, 

dan diambil beberapa lama diambilnya, katanya, “Hm, buku filsafat. Orang pintar 

juga barangkali.”  

            Selamat datang ia datang pula kembali. Diambilnya pula majalah yang 

dibaringkan, yang lama diletakkannya kembali ke tempatnya. Setiap hari ia 

datang. Dan setiap kali ia datang, ada saja perubahan yang membesarkan tampak 

pada dirinya. Bajunya tak lagi sekotor yang dulu. Sudah keluar beberapa perkataan 

dari mulutnya. Begitulah kami memahami kesepakatan, berarti ia pernah menjadi 

pengarang. Sungguh pun belum mengenal umum, tetapi bukunya banyak juga yang 

diterbitkan. Berharap lebih banyak lagi, tak dipenuhinya.   

            Pada suatu hari kata ibu, “Sudah lama Zulbahri tidak datang-datang. Sudah 

lebih dari perkiraan.”   
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            Dan tak terhitung lama disambungnya, sambil menunjuk ke jalan, “Ha, itu 

dia.” 

            Kami menoleh ke arah jalan. Memang Zulbahri itu. Seperti biasa ia tertawa 

masuk, lalu duduk. Semua perbuatan Zulbahri bagi orang yang baru kenal dia, 

aneh. Tapi bagi kami sudah biasa.   

            Zulbahri menarik nafas panjang-panjang.   

            Tanya ibu, “Kenapa sudah lama tak datang-datang, Bahri?”   

            Sangat terkejut kami, waktu Zulbahri berkata terus-menerus, tak berhenti-

henti. Belum pernah terjadi yang demikian. Seakan-akan ceritanya menjawab 

pertanyaan atas pertanyaan ibu.    

           Matahari sudah mulai condong ke Barat. Sebentar lagi ia akan hilang dari 

pandangan mata. Lampu di beranda depan sudah terpasang ibu. Zulbahri terus juga 

bercerita. Kami mendengarkan dengan penuh perhatian.  

           Kami bahagia. Aku dengan istriku. Sudah delapan bulan kami 

kawin. Wartini belum juga memiliki tanda-tanda, ia akan segera mendapat anak.   

           Sungguhpun begitu cinta kami sedikit pun tak berkurang. Karanganku 

bertambah lama bertambah mendapat perhatian umum dan ahli-ahli. Tapi aku 

selalu dalam kesulitan saja. Terasa kepadaku, kebahagiaan yang karenanya takkan 

selama-lamanya. Nanti tentu akan datang masanya, bahagia itu bertukar dengan 

kesusahan dan sengsara. Tapi dari mana datangnya kesusahan itu, meminta yang 

menjadi pertanyaan besar bagiku.  

           Sungguhpun begitu aku yakin, itu kebahagiaan itu takkan lekas betul pulang 

kami. Kami baru bebas bulan saja kawin. Setiap hari kucoba menghilangkan 

perasaan takut itu. Hampir-hampir berhasil, hamper-hampir aku mengerti, itu 

bahagia itu takkan pulang kami buat selama-lamanya. Hampir-hampir tidak masuk 

ke dalam akalku, aku, aku nanti akan menderita kesengsaraan. Tapi pada waktu itu 

pulalah mulai senang kami dengan sengsara yang akan datang. Aku menerima surat 

dari Syamsu, adikku, dari Shonanto. Dua hari dua malam suratnya itu kusimpan di 

sakuku, kubawa ke mana-mana. Surat yang membuatku berpikir kacau balau, 

pekerjaanku terbengkelai.  

           Matahari sudah lama terbenam. Bulan purnama mulai naik-land, 

memancarkan sinarnya, melewati daun-jarak di pekarangan, menerangi pekarangan 

itu. Zulbahri terus juga bercerita, kadang-kadang lambat-lambat, kadang-kadang 

cepat-cepat.   

           Dua hari dua malam surat itu kubawa ke mana-mana. Pada malam ketiganya 

kami duduk di ruang dalam rumah. Sudah menunggu untuk membicarakan isi surat 

dengan Wartini. Tapi lidahku kaku. Kalimat-kalimat yang sudah kuapal-apalkan 

untuk dikembalikan kepada Wartini, hilang dari ingatanku. Aku berjalan ke 

jendela. Mataku memandang ke langit bertaburan bintang. Hatiku mulai buka 

kembali, saat melihat keindahan alam itu.   

           “Wartini, indah betul malam ini. Seperti pada malam pertemuan kita 

benar. Coba lihat bintang yang berderet tiga buah itu.”  

           Entah karena apa, perkataanku itu menimbulkan syak wasangka dalam hati 

Wartini.  

           “Adakah yang mau kubicarakan dengan daku, Zul?” Ceritakanlah.   

           Perkataan Wartini menambah semangatku untuk menyelesaikan 
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semuanya. Begitulah kami termenung bersama, setelah kuceritakan itu Syamsu, 

adikku pindah dari Shananto ke Jakarta dan tinggal bersama kami. Kuterangkan 

pula, itu aku tak bisa menolak. Jika kutolak, aku dipandang rendah oleh orang 

kampungku. Wartini pun mengerti tentang hal itu. Dengan tentang bahayanya 

Syamsu tinggal bersama kami, terus terang juga kuuraikan untuk Wartini.   

           “Takutmu berlebih-lebihan, Zul. Aku cinta kepadamu. Syamsu hanya 

teman mainku di waktu kecil. Jadi cinta tak masuk ke dalam hati. Cinta monyet, 

kata orang.” 

           Perlu pula kuterangkan, bahwa selama aku kawin dengan Wartini, sekali-

sekali ada timbul perasaan kepadaku, itulah perilakuku kepada Syamsu salah 

keberadaan. Syamsulah yang sebenarnya berhak mendapat Wartini. Anehnya, 

sungguhpun Wartini menerangkan, itu hanya menyintai aku sendiri, tapi hatiku 

terus berkata, bahwa Wartini lebih dekat ke Syamsu. Aku adalah diriku sebagai 

seorang perampok.   

           Syamsu datang dari Shananto. Katanya ia kurang senang sekolah di 

sana. Pernah ia berkelahi dengan seorang guru besar. Sebab itu ia akan mencoba 

untungnya di Sekolah Tabib Tinggi di Jakarta.   

           Mintakan saja saya dapat lulus di sini. Nah, sudah itu orang akan dipanggil 

saya “dokter Syamsu.”  

           Tak ada yang bisa dicela tentang pergaulan Syamsu dengan 

Wartini. Menghormati hormat menghormati. Hatiku jugalah yang mengatakan-

kata, itulah aku adalah perampok. Hatiku berkata, aku berdosa terhadap 

Syamsu. Dan kata hatiku, cinta Wartini tak lama lagi akan timbul kembali terhadap 

Syamsu.   

           Perasaan-perasaan yang demikian menjadikan daku menjadi sangat 

curiga. Segala percakapan Wartini dengan Syamsu kupikir-meminta, jika-jika ada 

memiliki arti yang lain. Dengan sering pula kudengarkan percakapan orang itu dari 

balik dinding. Tapi belum pernah aku mendengar perkataan Syamsu yang melewati 

batas. Syamsu tetap menjaga kesopanan.   

           Bulan semakin cerah juga. Dari jauh kedengaran bunyi seruling, sayup-

sayup sampai. Daun-daun jarak berdesir-desir ditiup angin malam.     

           Mereka, Wartini dan Syamsu sering bermain musik bersama. Wartini 

bermain piano dan Syamsu bermain biola. Sejak datang Syamsulah, Wartini mulai 

bermain piano kembali. Sekali, malam-malam, Wartini dan Syamsu memainkan 

lagu Ave Maria, karangan Gounod. Aku waktu itu sedang sakit kepala sedikit dan 

tidur saja di kamar.   

           Asyik betul mereka bermain, bunyi biola Syamsu sangat mengharukan 

hati. Pertengahan lagu itu mengenangkan kepada seseorang yang terhambat putus 

asa, memekik ke langit-langit, meminta pertolongan dari yang Maha 

Kuasa. Mereka  bermain penuh perasaan. Dan berakhir habis itu, kedengaran 

olehku sedu orang menangis. Terdengar pula Syamsu lekas-lekas menempatkan 

biolanya di atas piano.  “Kenapa menangis, Tini? Engkau bersedih?”  

           “Aku terkenang untuk masa lalu. Pernah kita memainkan lagu ini dulu 

bersama-sama.”  

           “Ya, waktu itu takkan bisa kulupakan selama-lamanya, Tini. Waktu itu aku 

sedang penuh dengan cita-cita yang sangat tinggi.”  
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           “Dan semua cita-cita itu kandas, bukan Syam? Engkau tidak berhasil 

memecahkan pelajaran biolamu.”  

           “Ya... dan gadis yang kucintai hilang dari pelupuk mataku. Hatiku berdebar-

debar.” Kedengaran sedu Wartini bertambah-tambah.   

           “Tapi, wujudkanlah, menangis, Wartini.”   

           Pertanyaan Syamsu itu kuulangi pula dengan sendirinya lahan dan telingaku 

kupasang baik-baik. Baik sekali kedengaran suara Wartini.   

           “Syam, bisakah laki-laki diterima perempuan dua laki-laki sekali?”   

           “Tidak, Tini. Hanya seorang ibu bagi anak-anak yang bisa. Engkau sehat, 

Wartini. Hanya aku ...”  

           Perkataan Syamsu tak diteruskan. Tapi aku mengerti sudah. Mataku 

berkunang-kunang. Pikiranku pecah.  

           Zulbahri melihat ke bulan purnama yang bertambah lama bertambah terang 

juga. Kami menahan nafas kami sejurus. Cerita Zulbahri sangat mengharukan hati 

kami. Di jalan tak ada orang lagi hilir mudik. Di sekeliling rumah sepi 

hening. Bunyi seruling masih kedengaran dari jauh, lagu bersedih. Tinggi sekali 

bunyi seruling itu, seakan-akan pemainnya mencari yang terhibur jauh dari dunia 

ini.   

           Kukenakan pyamaku. Kuberanikan hati. Perlahan-tanah aku ke luar 

mendapatkan syamsu dan Wartini. Melihat aku, Wartini terkejut, gugup berkata, 

“Kukira dia sudah tidur, Zul.”  

           “Masakan aku bisa tidur, mendengarkan musik yang semerdu itu.”  

           “Tapi Kenapa takut, Tini? Karena musik barangkali? Dalam roman yang 

sering kubaca, orang berisik karena musik. Baru sekarang aku tahu, itu mungkin 

juga kejadian dalam kehidupan sehari-hari.”   

           Sejurus lamanya kami berpandang-pandangan. Sekali lagi kuberanikan 

diriku dan menegaskan kataku, “Semua kuketahui, Tini...”   

          “Tidak, Syam, tidak maksudku ingin mengatakan, kelakuanmu kurang 

senonoh. Tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa perasaan hatiku benar-benar 

ada. Wartini adalah hakmu.”  

           Sudah aku meninggalkan kota Jakarta. Tiba aku di Malang. Di sana kucoba 

menghapus ingatan kepada Wartini. Tapi tidak bisa. Badanku bertambah lama 

bertambah kurus juga. Bajuku tak kuhiraukan lagi. Bercakap pun sedapat-dapatnya 

kuhindari. Tetangga-tetangga menyangka pikiranku sudah bertukar. Aku masuk ke 

rumah sakit. Tiga bulan aku di rumah sakit. Aku keluar kembali. Kata dokter aku 

tak boleh pergi ke Jakarta. Sedapat-dapatnya harus meninggalkan pulau jawa. Tapi 

perkataan dokter tak kudengar. Seminggu sudah aku sudah ada di Jakarta. Berharap 

meminta Wartini kembali ke Syamsu. Di tengah jalan sering betul pikiranku bolak-

balik. Sekali-sekali ada pula timbul putusan karena membunuh Wartini dan Syamsu 

dan aku sendiri sekali.  

            Di sini Zulbahri berhenti sebentar. Tak seorang pun dari pada kami, yang 

berani menyela cerita Zulbahri. Dikeluarkannya sapu hidung, dihapuskan airnya 

yang mengenai pipinya. Susahnya ia mencoba memulai perkataannya.  

           Tiba di Jakarta saya terus menuju rumah Syamsu dan Wartini. Dari jauh 

sudah kudengar bunyi piano dan biola, lagu Ave Maria. Aku tahu mereka sedang 

mengenang zaman dulu, kebahagiaan mereka. Piano berbunyi cepat sekali, sedang 
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biola mendengarkan Andante yang sesempurna-sempurnanya. Seperti pencuri 

kudekati rumah itu. Dari jendela kaca kumenengok ke dalam rumah. Melihatku 

tertambat hanya untuk Wartini. Kelihatannya mukanya berseri, badannya agak 

gemuk sedikit, Wartini sedang hamil. Sungguh berbahagia beruntung 

Wartini. Tidak, tidak, aku takkan mengganggumu. Lagu Teruskanlah Ave Maria 

itu, lagu bahagiamu berdua.   

           Kami terharu dan terima kasih mendengarkan cerita Zulbahri itu. Ia 

menengadah ke langit bertaburan bintang itu. Air mata tergenang.  

           Aku lari kembali dari rumah yang sudah diliputi bahagia itu. Tiba di hotel 

aku menangis, ya, menangis aku… keuangan tidak lagi mengizinkan untuk tinggal 

di hotel lama-lama. Aku pergi tinggal di sebelah rumah di sebelah gang kecil. Yang 

menjadi hiburan bagiku hanya tinggal buku-buku lagi. Aku selalu mencari, mencari 

tempat jiwaku dapat mendukung. Sekian lama aku mencari, tapi sia-sia belaka. Aku 

menjadi tak acuh kembali ke diriku. Pakaianku tak kuhiraukan pula. Kadang-

kadang pakai sepatu, kadang-kdang tidak. Surat-surat kabar tak pernah kubaca 

lagi. Karangan-karangan tentang berkurban untuk tanah air kuejekkan 

saja. Kurbanku lebih besar lagi dari mereka yang berjibaku.   

           Angin malam mulai meresapkan pengaruhnya. Badan berasa dingin. Bulu-

bulu berdiri tegak karena dingin.     

           Begitulah keadaanku sampai waktu kita berkenalan buat pertama 

kalinya. Aku heran sekali. Waktu itu saya melihat majalah-majalah di bawah meja 

bundar ini, entah dari mana timbul keinginanku perlu membaca cerita pendek yang 

selalu ada di setiap-setiap majalah itu. Kuakui, memilih pengaruhnya besar-

pendeknya cerita untuk jiwaku. Baru aku insaf, apa yang menjadi hidupku dulu-

dulu itu saja-mata sesuai kepentingan sendiri belaka. Aku sangat menyesal.   

           Angin malam mendesir-desirkan daun-daun jarak. Bulan semakin 

terang. Zulbahri berhenti bicara. Dari kantongnya dikeluarkannya sehelai kertas, 

diberikan kepada ayah. Air yang disediakan ibu dia tak disinggung-singgungnya. Ia 

berdiri, lalu meninggalkan kami.  

           Lipatan kertas dibuka oleh ayah. Dibacanya. Dan perlahan-lahan katanya, 

“Ia telah masuk barisan jibaku.”   

           Kami tiga-tiganya termenung sebentar. Tanya ibu. “Karena perselingkuhan 

itu?”  

           Lekas ayah menggelengkan jabatan, dan menyatakan, “Tidak, 

Lastri. Bacalah sendiri suratnya ini. Semua terasa keluar dari hati yang tulus ikhlas 

berhasil berkurban untuk nusa dan bangsa. Bacalah tentang penghabisan suratnya: 

ini adalah pembayar utangku ke tanah air yang sudah sekian lama kulupakan karena 

menerima kepentinganmu sendiri.”  

           Pada malam hari seperti ini pula, Zulbahri berpisah dengan kami buat 

selama-lamanya. Siapa yang takkan terkenang pada kejadian itu. Kami melihat ke 

bulan purnama raya, dengan segala kenang-kenangan untuk Zulbahri yang telah 

dapat memperbarui Jiwanya. Dari radio umum kedengaran lagu Menuetto di G dari 

Beethoven. 
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Peserta didik disajikan teks cerpen yang berjudul “Kisah Sebuah Celana Pendek” 

karya Idrus. 

Kisah Sebuah Celana Pendek 

Idrus 

 

            Tepat pada hari Pearl Harbour di serang jepang, Kusno di belikan ayahnya 

sebuah celana pendek. Celana kepar 1001, made in Italia.  

            Pak Kusno buta politik. Tak tahu ia betapa besarnya arti penyerangan itu. 

yang diketahuinya hanya, bahwa anaknya tidak mempunyai celana lagi yang pantas 

untuk dipakai. Setiap orang yang sedikit banyak tahu tentang politik di seluruh 

dunia mengernyitkan keningnya, karena dendam, karena khawatir, karena marah. 

Tapi Pak Kusno tersenyum senang pada hari itu. ia telah berhasil, apa yang di 

sangkanya semula sesuatu yang tidak bisa, membelikan Kusno sebuah celana 

pendek.  

            Pada waktu itu Kusno berusia 14 tahun. Baru tamat sekolah rakyat. 

Sekarang hendak melamar pekerjaan. Dan dengan celana baru, rasanya baginya 

segala pekerjaan terbuka. Ia akan membuktikan kepada ayahnya, bahwa ia adalah 

anak yang tahu membalas guna. Pendek kata, keluarga Kusno pada hari itu 

bergirang hati seperti belum pernah sebelum itu dan kabar-kabar tentang Pearl 

Harbour tidak berguna sedikit pun juga dalam hati orang-orang sederhana ini.  

            Demikian benarlah ucapan, hanya orang besar-besar yang mau perang, 

rakyat sederhana Cuma mau damai. 

            Tapi Kusno tak selekas seperti sangkaannya mendapat pekerjaan. Kantor-

kantor tahu, apa arti penyerangan pulau mutiara itu. mereka tidak menerima seorang 

pekerja baru pun juga lagi. Di atas kantor itu bergumpal awan hitam dan dari sela-

sela awan itu menjulur muka malaikat maut. 

            Kusno terpaksa menurunkan harga dagangannya, dari juru tulis menjadi 

portir dan dari portir menjadi opas. Dan setelah sepuluh kantor dinaikinya, akhirnya 

ia berhasil juga mendapatkan sebuah pekerjaan ... sebagai opas. Dengan gaji 

sepuluh rupiah sebulan.  

            Pak Kusno bersusah hati. Ia sendiri seorang opas. Mestikah anaknya 

menjadi opas lagi? Dan anak Kusno kelak opas pula? Turun temurun menjadi opas? 

Tidak pernah tercita-cita olehnya, keluarganya akan menjadi opas. Tapi, seperti 

juga orang-orang kampung lain dalam kesusahan, pak Kusno ingat kepada Tuhan, 

manusia berusaha, Tuhan menentukan.  

            Kusno bekerja dengan rajin, tapi celana kepar 1001-nya bertambah lama 

bertambah pudar, karena sering kena cuci. Setiap bulan ia berharap akan dapat 

membeli sebuah celana baru, tapi uang yang sepuluh rupiah itu untuk makan saja 

pun tak mencukupi. Dengan sendirinya kepar 1001 bertambang sering harus di cuci, 

dan setiap di cuci, rupanya bertambah mengkhawatirkan.  
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            Seluruh pikiran Kusno tertuju pada celana itu. apakah yang terjadi dengan 

dirinya, jika celana itu sudah tidak bisa di pakai lagi? setiap hari ia mendoa, agar 

tuhan jangan menurunkan hujan. Dan jika hujan turun juga, Kusno dengan hati 

kembang kempis melihat kepada celananya, seperti seorang ibu melihat kepada 

anaknya yang hendak di lepas ke medan peperangan.  

            Kepar 1001. 1 x 1 = 1. Dan berapakah 1 – 1? Kalau pikiran Kusno 

mengenangkan celana 1001 ini. Apalagi kalau tidak ada uang pembeli sabun, 

sedang celana lagi kotor?  

            Tidak, rakyat sederhana tidak mau perang, ia hanya mau hidup sederhana 

dan hidup bebas dari ketakutan esok hari tidak mempunyai celana. 

            Tapi orang-orang tinggi dan besar-besar mau perang, yang satu untuk 

demokrasi dan yang lain untuk kemakmuran di Asia Timur Raya.  

            Kusno tidak tahu arti demokrasi dan perkataan kemakmuran sangat menarik 

hatinya. Ia sebenarnya ingat kepada celananya. Kemakmuran berarti bagi 

celananya. Dan sebab itu disambutnya tentara Jepang dengan peluk cium dan 

salaman tangan. 

            Dan seperti kebanyakan bangsa Indonesia hidup dengan pengharapan akan 

kemerdekaan, Kusno hidup dengan pengharapan akan celana baru, terus-terusan 

berharap selama tiga setengah tahun.  

            Tapi seperti juga kemerdekaan itu, celana itu pun tak terbayang. Dan waktu 

Kusno melepaskan harapannya, celana 1001 itu sudah tidak seperti celana lagi. Di 

sana sini benangnya sudah keluar dan dulunya putih, sekarang sudah kuning 

kehitam-hitaman. Dan karena itu tidak pantas lagi di pakai seorang opas. Waktu 

Kusno memberanikan hatinya meminta pada sepnya, ia di bentak demikian 

hebatnya sehingga pada waktu itu hilang semangatnya.  

            Dia datang juga beberapa hari lagi ke kantor, tapi akhirnya malunya 

berkuasa atas gaji sepuluh rupiah itu dan ia pun meminta berhenti.  

            Hari kemudian gelap bagi Kusno. Tapi sekarang ia lepas dari malu yang 

mencoret mukanya. Ia tahu, bahwa hari gelap dan maha menakutkan akan menimpa 

dia. Tapi Tuhan maha pengasih dan pemurah. Demikian keyakinan Kusno.  

            Pada suatu hari, Kusno sakit kepala. Ia tahu, bahwa sakit kepala itu segera 

akan hilang, jika ia dapat mengisi perutnya. Dua hari dua malam tak ada lain yang 

dimakannya selain daun-daun kayu. Ada terlayang di pikirannya untuk menjual 

celana 1001 itu, guna membeli sekedar makanan yang pantas dimakan manusia. 

Tapi lekas dibuangnya pikiran itu. Jika celana itu di jualnya, perutnya kenyang buat 

beberapa detik, tapi sesudah itu dengan apa akan di tutup auratnya? Sekali pun ada 

niatnya untuk mencuri barang orang lain, tapi tuhan berkata, “jauhi dirimu dai curi 

mencuri”. Dan keluarga Kusno turun-temurun takut kepada tuhan itu, sungguhpun 

belum pernah dilihatnya.  

            Begitulah Kusno tidak menjual celana, tidak mencuri, sering sakit kepala 

dan hidup dengan daun-daun kayu. Tapi ia hidup terus, sengsara memang, tapi 

hidup dengan bangga.  
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            Tentang celana kepar 1001 itu, tak ada yang akan di ceritakan lagi. Pada 

saat kali ia pasti hilang dari muka bumi, seperti juga Kusno akan hilang dari muka 

bumi. Dan mungkinkah ia bersama-sama dengan Kusno hilang dari muka bumi ini? 

            Tapi bagaimana pun juga, Kusno tak akan putus asa. Ia dilahirkan dalam 

kesengsaraan. Dan meskipun celana 1001-nya lenyap menjadi topo, Kusno akan 

berjuang terus melawan kesengsaraan, biarpun hanya guna mendapatkan sebuah 

celana kepar 1001 yang lain. 

            Hanya yang belum juga dapat dipahami Kusno ialah, mengapa selalu saja 

masih ada peperangan. Kusno merasa seorang yang dikorbankan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Tasikmalaya 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : XI/1 

Materi pokok : Teks Cerita Pendek 

Jumlah Pertemuan : 2 x Pertemuan 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 
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4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.9 Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan 

cerita pendek 

3.9.1 Menjelaskan secara tepat tema cerita pendek yang dibaca. 

3.9.2 Menjelaskan secara tepat tokoh cerita pendek yang dibaca. 

3.9.3 Menjelaskan secara tepat penokohan cerita pendek yang dibaca. 

3.9.4 Menjelaskan secara tepat latar cerita pendek yang dibaca. 

3.9.5 Menjelaskan secara tepat alur cerita pendek yang dibaca. 

3.9.6 Menjelaskan secara tepat sudut pandang cerita pendek dibaca. 

3.9.7 Menjelaskan secara tepat gaya penceritaan cerita pendek yang dibaca. 

3.9.8 Menjelaskan secara tepat amanat cerita pendek yang dibaca. 

4.9 Mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur 

pembangun cerpen. 

4.9.1 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan tema dengan tepat. 

4.9.2 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan tokoh dengan tepat. 

4.9.3 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan penokohan dengan tepat. 

4.9.4 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan latar dengan tepat. 

4.9.5 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan alur dengan tepat. 

4.9.6 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan sudut pandang dengan tepat. 
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4.9.7 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan gaya penceritaan dengan tepat. 

4.9.8 Menulis cerita pendek dengan memerhatikan amanat dengan tepat. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat tema cerita pendek yang dibaca. 

2. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat tokoh cerita pendek yang 

dibaca. 

3. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat penokohan cerita pendek yang 

dibaca. 

4. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat latar cerita pendek yang dibaca. 

5. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat alur cerita pendek yang dibaca. 

6. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat sudut pandang cerita pendek 

yang dibaca. 

7. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat gaya penceritaan cerita pendek 

yang dibaca. 

8. Peserta didik mampu menjelaskan secara tepat amanat cerita pendek yang 

dibaca. 

9. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan tema 

dengan tepat. 

10. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan tokoh 

dengan tepat. 

11. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan penokohan 

dengan tepat. 
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12. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan latar dengan 

tepat. 

13. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan alur dengan 

tepat. 

14. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan sudut 

pandang dengan tepat. 

15. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan gaya 

penceritaan dengan tepat. 

16. Peserta didik mampu menulis cerita pendek dengan memerhatikan amanat 

dengan tepat. 

 

D. Materi Pokok Pembelajaran 

1. Pengertian Teks Cerita Pendek 

2. Ciri-ciri Teks Cerita Pendek 

3. Kaidah Kebahasan Teks Cerita Pendek 

4. Unsur-unsur Pembangun Teks Cerita Pendek 

5. Langkah-langkah Mengonstruksi Teks Cerita Pendek 

 

E. Deskripsi Materi 

1. Fakta 

a. Teks cerita pendek Gunung Kidul diambil dari buku kumpulan cerpen Tiga 

Kota karya Nugroho Notosusanto. 

b. Teks cerita pendek Pak Tua dan Tikus diambil dari buku cerpen karya Rahmi 

Suhartati. 

c. Daring 
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2. Konsep 

a. Teks cerita pendek adalah cerita yang bersifat fiksi serta relatif pendek. 

b. Kaidah kebahasaan teks cerita pendek adalah ketentuan yang diterapkan dalam 

teks cerita pendek 

c. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek adalah yang membangun teks 

cerita pendek baik dari dalam maupun dari luar teks cerita pendek. 

d. Menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek adalah menjelaskan 

unsur-unsur pembangun dalam teks cerita pendek. 

e. Mengonstruksi teks cerita pendek yaitu menulis teks cerita pendek berdasarkan 

unsur-unsur pembangunnya. 

 

3. Prinsip 

a. Hakikat Cerpen 

            Kosasih (2014:111), mengungkapkan bahwa pengertian cerpen adalah 

cerita yang habis dibaca sekitar sepuluh menit atau setengah jam. Jumlah katanya 

sekitar 500-5.000 kata. Jadi, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang 

dapat dibaca dalam sekali duduk.  

b. Ciri-ciri Teks Cerpen 

            Ciri-ciri cerpen menurut Kosasih (2014: 111) adalah sebagai berikut. 

1) Alur lebih sederhana. 

2) Tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang. 

3) Latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas.     
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c. Unsur Pembangun Teks Cerpen          

1) Unsur Intrinsik Teks Cerita Pendek 

a) Tema atau Theme 

            Tema atau theme merupakan ide dasar yang bertindak sebagai titik tolak 

keberangkatan pengarang dalam menyusun sebuah cerita (Tjahjono, 1988 : 158). 

Oleh karena itu, seorang pengarang harus sudah menyiapkan tema terlebih dahulu 

sebelum menulis ceritanya. 

b) Tokoh  

            Tjahjono menyebut tokoh dengan istilah karakter. Karakter adalah tokoh-

tokoh yang ada dalam sebuah cerita (Tjahjono, 1988 : 138). 

c) Penokohan 

            Tjahjono menyebut penokohan dengan istilah karakterisasi. Karakterisasi 

adalah cara pengarang melukiskan tokoh-tokoh dalam cerita yang ditulisnya 

(Tjahjono, 1988: 138). 

d) Latar atau Setting 

            Tjahjono (1988: 144) mengungkapkan, 

“Latar atau setting dalam prosa fiksi dibedakan  menjadi empat macam, 

yaitu: 1) latar alam (geographic setting) yang didalamnya dilukiskan perihal 

tempat atau lokasi pe ristiwa itu terjadi dalam ruang ala mini: di kota, di desa, 

kampung, laut, pesisir, hutan, pegunungan, dan sebagainya; 2) latar waktu 

(temporal setting) yaitu latar yang melukiskan kapan peristiwa itu terjadi; 

pada tahun berapa, pada musim apa, hari, jam, senja hari, tengah malam, 

akhir bulan, dan sebagainya; 3) latar sosial (social setting) yang melukiskan 

dalam lingkungan sosial mana peristiwa itu terjalin: lingkungan para buruh 

pabrik, lingkungan kaum the haves, lingkungan para nelayan, dan 

sebagainya; dan 4) latar ruang (spatial setting) yaitu latar yang melukiskan 

dalam ruang yang bagaimana peristiwa itu berlangsung: dalam kamar, dalam 

aula, dalam toko, dalam ruang pesta dan sebagainya.” 

 

e) Alur atau Plot             
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            Alur atau plot adalah struktur penceritaan dalam cerpen yang didalamnya 

berisi rangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab 

akibat (kausalitas) serta logis. 

            Plot terdiri dari plot kronologis yang berarti menggunakan tahapan waktu 

yang urut, dari peristiwa A, lalu peristiwa B, C, D dan akhirnya sampai peristiwa 

Z. Plot semacam ini disebut alur maju (plot progresif). Plot yang menceritakan 

peristiwa dari Z terlebih dahulu, baru A, B, C, sampai ke Z lagi disebut alur mundur 

atau sorot balik (flashback). 

f) Sudut Pandang atau Point of View    

            Tjahjono (1988: 145) menyatakan bahwa titik kisah dalam prosa fiksi 

adalah bagaimana cara pengarang menempatkan atau memperlakukan dirinya 

dalam cerita yang ditulisnya.  

g) Gaya Penceritaan 

            Gaya penceritaan merupakan perwujudan pribadi pengarangnya, sehingga 

masing-masing pengarang itu selalu memiliki gaya tersendiri yang berbeda dengan 

gaya pengarang lain.  

h) Amanat 

            Dalam cerpen terkandung pula amanat atau pesan-pesan. Amanat 

merupakan pesan yang disampaikan pengarang dalam tulisannya. Amanat suatu 

cerpen selalu berkaitan dengan temanya. 
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2) Unsur Ekstrinsik Teks Cerita Pendek 

            Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerpen. Unsur ekstrinsik 

sangat berpengaruh terhadap keberadaan atau latar belakang peristiwa cerpen itu 

sendiri dan jati diri pengarangnya.  

 

4. Prosedur 

            Langkah-langkah menulis teks cerita pendek yang dapat digunakan untuk 

mempermudah menulis cerpen, yaitu: 

a. Menentukan ide atau tema   

b. Menyusun garis besar kerangka karangan   

c. Mengembangkan kerangka karangan   

d. Merevisi  

F. Model Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Metode  : Inquiri, diskusi  

3. Teknik  : Penugasan 

4. Model  : Team Assisted Individualization 

G. Media dan Alat Pembelajaran 

1. Media : slide powerpoint, contoh beberapa teks cerita pendek, daring. 

2. Alat : laptop, kertas, proyektor, spidol dan papan tulis. 

H. Sumber Belajar 

1. Buku Guru Bahasa Indonesia Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia 2017 SMA/MA/SMAK/MAK Kelas XI. 
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2. Buku Siswa Bahasa Indonesia Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia 2017 SMA/MA/SMAK/MAK Kelas XI. 

3. Buku Sastra Indonesia karya Liberatus Tengsoe Tjahjono. 

4. Daring. 

 

I. Kegiatan Pembelajaran 

Siklus 2 Pertemuan ke-1 (@ 2 x 45 Menit) 

 

Kegiatan 

 

Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

1. Peserta didik mengucapkan salam. 

2. Peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran. 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

5. Peserta didik menyimak informasi mengenai 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

6. Peserta didik menyimak informasi tentang 

keterkaitan kompetensi pembelajaran sebelumnya 

dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

(apersepsi). 

10 menit 

Inti 

7. Guru memperlihatkan contoh teks cerita pendek. 

8. Peserta didik mengamati contoh teks cerita pendek 

yang telah diberikan oleh guru. 

9. Peserta didik menyampaikan temuannya berdasarkan 

contoh teks cerita pendek yang telah dibaca. 

Placement Test 

10. Guru memberikan tes awal (pretest) kepada peserta 

didik atau bisa digantikan dengan melihat nilai  hasil 

belajar peserta didik pada pertemuan sebelumnya. 

Teams 

11. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 

peserta didik secara heterogen  berdasarkan 

kemampuan yang berbeda (tinggi, sedang, dan 

rendah).  

Teaching Group 

12. Guru memberikan materi secara singkat. 

Student Creative 

70 menit 
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Siklus 2 Pertemuan ke-2 (@ 2 x 45 Menit) 

13. Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat 

rangkuman, mengarahkan dan memberikan 

penegasan pada materi yang telah dipelajari. 

Sebelum berdiskusi peserta didik diberikan 

penegasan bahwa keberhasilan setiap individu 

ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya (setiap 

peserta didik harus ikut serta dalam tugas kelompok). 

Team Study  

14. Setiap kelompok mengerjakan tugas dari guru untuk 

menganalis unsur-unsur pembangun cerpen “Pak 

Tua dan Tikus” karya Rahmi Suhartati, dan guru 

memberikan bantuan secara individual bagi yang 

membutuhkan, dengan dibantu peserta didik yang 

memiliki kemampuan akademis bagus di dalam 

kelompok tersebut yang berperan sebagai peer 

tutoring (tutor sebaya). 

15. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya sedangkan kelompok lain menyimak dan 

menanggapi kelompok yang sedang presentasi. 

Fact Test 

16. Guru memberikan kuis kepada peserta didik secara 

individual. 

Team Score and Team Recognition 

17. Guru memberikan skor dan menetapkan kelompok 

terbaik (misalnya dengan memberikan pujian dan 

tepuk tangan).  

Penutup 

18. Peserta didik diberikan lembar tugas (posttest) untuk 

menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen 

“Gunung Kidul” karya Nugroho Notosusanto 

sebagai kegiatan evaluasi dikerjakan secara individu. 

Whole Class Units 

19. Peserta didik dan guru melakukan refleksi untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

20. Guru memberikan informasi mengenai materi untuk 

pertemuan selanjutnya dan memberikan peserta 

didik tugas.  

21. Ketua murid memimpin doa sebelum mengakhiri 

pembelajaran. 

10 menit 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 
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Pendahuluan 

1. Peserta didik mengucapkan salam. 

2. Peserta didik berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

4. Peserta didik menyimak informasi mengenai 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

5. Peserta didik menyimak informasi tentang 

keterkaitan kompetensi pembelajaran sebelumnya 

dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

(apersepsi). 

10 menit 

Inti 

Placement Test 

6. Guru memberikan tes awal (pretest) kepada peserta 

didik  atau bisa digantikan dengan melihat nilai  hasil 

belajar peserta didik pada pertemuan sebelumnya. 

Teams 

7. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 

peserta didik secara heterogen berdasarkan 

kemampuan yang berbeda (tinggi, sedang, dan 

rendah).  

Teaching Group 

8. Guru menyajikan materi secara singkat tentang 

menulis cerpen. 

Student Creative  

9. Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat 

rangkuman, mengarahkan dan memberikan 

penegasan pada materi yang telah dipelajari. 

Sebelum berdiskusi peserta didik diberikan 

penegasan bahwa keberhasilan setiap individu 

ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya (setiap 

peserta didik harus ikut serta dalam tugas 

kelompok). 

Teams Study 

10. Seluruh peserta didik dalam kelompoknya masing-

masing menyusun kerangka cerpen yang memuat 

unsur-unsur pembangun cerpen. 

11. Seluruh peserta didik dalam kelompoknya masing-

masing mengembangkan dan  merinci kembali 

kerangka cerpen untuk dijadikan sebuah cerpen 

yang utuh. 

12. Guru membimbing peserta didik yang mengalami 

kesulitan. 

Fact Test 

13. Guru memberikan kuis kepada peserta didik secara 

individual. 

70 menit 
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J. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian 

Jenis/Teknik Bentuk Instrumen 

Observasi  Lembar pengamatan sikap dan rubrik. 

Tes tulis Tes uraian: menganalisis unsur-unsur pembangun teks 

cerita pendek. 

Tes Praktik-Proyek 
Mengonstruksi teks cerita pendek berdasaran unsur-

unsur pembangunnya. 

 

2. Instrumen 

a. Penilaian Sikap 

1) Jenis/Teknik Penilaian  : Non Tes 

2) Bentuk Instrumen Penilaian : Lembar observasi 

No. Aspek Pengamatan 1 2 3 4 

1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. 
    

14. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil cerpen 

utuhnya di depan kelas. 

15. Peserta didik lain memberikan tanggapan terhadap 

hasil penulisan cerpen temannya. 

Team Score and Team Recognition 

16. Guru memberikan penilaian dan gelar penghargaan 

terhadap setiap kelompok yang berkinerja baik 

(misalnya dengan memberikan pujian dan tepuk 

tangan). 

Penutup 

17. Peserta didik melakukan posttest menulis sebuah 

cerita pendek utuh secara individu berdasarkan 

kerangka cerpen yang telah disusun. 

Whole Class Units 

18. Peserta didik dan guru merefleksi untuk  

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

19. Guru memberikan informasi mengenai materi 

untuk pertemuan selanjutnya dan memberikan 

peserta didik tugas. 

20. Ketua murid memimpin doa sebelum mengakhiri 

pembelajaran. 

10 menit 
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2. 

Tidak menjiplak atau mencontek pada kegiatan 

memahami struktur teks, memahami kaidah teks, 

dan menginterpretasi teks. 

    

3. 
Memberi salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat/presentasi. 

    

4. Tepat waktu menyelesaikan tugas.     

5. 

Menggunakan pilihan kata yang tepat (baik dan 

benar) dan santun sehingga tidak menyinggung 

perasaan orang lain. 

   

 

 

 

Keterangan: 

4 = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 

melakukan 

2 = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan. 

1= Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

Instrumen Penilaian Pengetahuan 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi (IPK) 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Instrumen 

1. Menjelaskan secara tepat 

tema cerpen yang  dibaca. 
Tes Tulis Uraian 

Jelaskan tema cerita 

pendek tersebut! 

2. Menjelaskan secara tepat 

tokoh cerpen yang dibaca. 
Tes Tulis Uraian 

Jelaskan tokoh cerita 

pendek tersebut! 

3. Menjelaskan secara tepat 

penokohan cerpen yang 

dibaca. 

Tes Tulis Uraian 
Jelaskan penokohan 

cerita pendek tersebut! 

4. Menjelaskan secara tepat latar 

cerpen  yang  dibaca. 
Tes Tulis Uraian 

Jelaskan latar cerita 

pendek tersebut! 

5. Menjelaskan secara tepat alur 

cerpen yang dibaca. 
Tes Tulis Uraian 

Jelaskan alur cerita 

pendek tersebut! 
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6. Menjelaskan secara tepat 

sudut pandang cerpen yang 

dibaca. 

Tes Tulis Uraian 

Jelaskan sudut 

pandang cerita pendek 

tersebut! 

7. Menjelaskan secara tepat 

gaya penceritaan cerpen yang 

dibaca. 

Tes Tulis Uraian 

Jelaskan gaya 

penceritaan cerita 

pendek tersebut! 

8. Menjelaskan secara tepat  

amanat cerpen yang dibaca. 
Tes Tulis Uraian 

Jelaskan amanat cerita 

pendek tersebut! 

 

Pedoman Penskoran Penilaian Pengetahuan 

No. Kriteria Penilaian Skor 

1 

Ketepatan menjelaskan tema cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan tema cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan tema cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

2 

Ketepatan menjelaskan tokoh cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

tokoh cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan tokoh cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

3 

Ketepatan menjelaskan penokohan cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

penokohan cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan penokohan cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

4 

Ketepatan menjelaskan latar cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

latar cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan latar cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

5 

Ketepatan menjelaskan alur cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

alur cerita pendek dengan lengkap. 

 

3 
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b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan alur cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

2 

 

1 

6 

Ketepatan menjelaskan sudut pandang cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

sudut pandang cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan sudut pandang cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

7 

Ketepatan menjelaskan gaya penceritaan cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

gaya penceritaan cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan gaya penceritaan cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

8 

Ketepatan menjelaskan amanat cerita pendek. 

a. Tepat, jika mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan 

amanat cerita pendek dengan lengkap. 

b. Kurang tepat, jika mampu menunjukkan tanpa memberikan 

penjelasan amanat cerita pendek. 

c. Tidak tepat, jika tidak menjawab sesuai pertanyaan. 

 

3 

 

2 

 

1 

Skor Maksimal 24 

KKB 75 

 

Nilai perolehan = Skor yang diperoleh  x 100 

    Skor maksimal 

 

c. Penilaian Keterampilan 

Instrumen Penilaian Keterampilan 

No. Butir-Butir Soal 

1. Tulislah cerpen dengan memerhatikan tema! 

2. Tulislah cerpen dengan memerhatikan tokoh! 

3. Tulislah cerpen dengan memerhatikan penokohan! 

4. Tulislah cerpen dengan memerhatikan latar! 

5. Tulislah cerpen dengan memerhatikan alur! 

6. Tulislah cerpen dengan memerhatikan sudut pandang! 
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7. Tulislah cerpen dengan memerhatikan gaya penceritaan! 

8. Tulislah cerpen dengan memerhatikan amanat! 

 

Rubrik Penilaian Kemampuan Menulis Teks Cerita Pendek 

No. Aspek Deskripsi Ya Tidak 

1 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan tema. 

Apakah dalam menulis 

cerpen memerhatikan 

tema? 

  

2 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan tokoh. 

Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatikan 

tokoh? 

  

3 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan 

penokohan. 

Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatikan 

penokohan? 

  

4 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan latar. 

Apakah dalam menulis 

cerpen memerhatikan 

latar? 

  

5 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan alur.  

 Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatikan 

alur? 

  

6 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan sudut 

pandang. 

Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatika sudut 

pandang? 

  

7 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan gaya 

penceritaan. 

Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatikan 

gaya penceritaan? 

  

8 

Ketepatan menulis cerpen 

dengan memerhatikan amanat. 

Apakah dalam menulis  

cerpen memerhatikan  

amanat? 

  

 

Pedoman Penskoran Penilaian Keterampilan 

No.  Kriteria Penilaian Skor 

1. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan tema. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan tema 

dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tema. 

 

2 

 

1 
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2. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan tokoh. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan 

tokoh dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan tidak 

memerhatikan tokoh. 

 

2 

 

 

1 

3. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan penokohan. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan 

penokohan dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan tidak 

memerhatikan penokohan. 

 

2 

 

1 

4. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan latar. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan latar 

dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan tidak 

memerhatikan latar. 

 

2 

 

1 

5. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan alur. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan alur 

dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan alur. 

 

2 

 

1 

6. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan sudut pandang. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan sudut 

pandang. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan tidak 

memerhatikan sudut pandang. 

 

2 

 

1 

7. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan gaya penceritaam. 

a. Tepat, jika mampu menuliscerpen  dengan memerhatikan gaya 

penceritaan dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan tidak 

memerhatikan gaya penceritaan. 

 

2 

 

1 

8. 

Menulis cerpen dengan memerhatikan amanat. 

a. Tepat, jika mampu menulis cerpen dengan memerhatikan 

amanat dengan bahasa sendiri. 

b. Tidak tepat, jika tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan amanat. 

 

2 

 

1 

 Skor maksimal 16 

 KKB 75 

 

 

 



 

256 
 

 
 

3. Lembar Penilaian 

a. Lembar Penilaian Sikap 

No. Nama Peserta Didik 1 

(1-4) 

 

2 

(1-4) 

3 

(1-4) 

4 

(1-4) 

 

5 

(1-4) 

 

Jumlah 

Skor 

Nilai 

Akhir 

1. Adliani Awalia N.        

2. Alif Naufal Putra        

3. Anisa Nurul Amalia        

4. Ardi Kusumah Wijaya        

5. Ari Ziddan Nugraha        

6. Asis Nur Alamsyah        

7. Asri Oktiara        

8. Devina Sinta Nuraisah        

9. Fajri ben Rahman        

10. Hasby Assidiqi        

11. Indri Puji Astuti        

12. Meisya Zahra        

13. Mochamad Rizki R.        

14. Muhammad Alfan A.        

15. Muhammad Faris A.        

16. Muhammad Ihsan Z.        

17. Muthia Safha Helvira        

18. Najla Sahar        

19. Petra Yosi Anantya S.        

20. Putri Sulastri        

21. Randie Amarul Akhfa         

22. Rena Mirka Octavia        

23. Renata Indriani        

24. Rizal Akhmad F. N.        

25. Shofa Marwah Noor        

26. Silvia Eka D.        

27. Sinta Nurmalia        

28. Sirin Nida Juliana        

29. Sofy Gustini Rahayu        

30. Sopia Dewi Andini         

31. Tita Pratama Annissa         

32. Valerian Permana S.        

33. Vina Delia Gustina        

34. Vinna Vebri Safitri        

35. Zakia Ashari        

36. Zildan Ramadhani        
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Keterangan: 

1) Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. 

2) Mengucapkan rasa syukur atas nikmat karunia Tuhan Yang Maha Esa/ Allah 

swt. 

3) Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat 

melihat kebesaran Tuhan. 

4) Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu 

pengetahuan. 

5) Memberikan salam sebelum dan sesudah menyampaikan tanggapan atau 

presentasi. 

 

b. Lembar Penliaian Pengetahuan 

 

 

Nilai perolehan = Skor yang diperoleh  x 100 

    Skor maksimal 

Keterangan Butir Soal: 

1) Menjelaskan tema cerpen. 

2) Menjelaskan tokoh cerpen. 

3) Menjelaskan penokohan cerpen. 

4) Menjelaskan latar teks cerpen. 

No. Nama Peserta Didik 

Hasil Penilaian Harian Nilai Predikat 

1 

 

2 

 

3 

 

4  

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 11 12 13 14 15 
 

 

1. Adliani Awalia N.                  

2. Alif Naufal Putra                  

3. Anisa Nurul Amalia                  

4. …                  
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5) Menjelaskan alur cerpen. 

6) Menjelaskan sudut pandang cerpen. 

7) Menjelaskan gaya penceritaan cerpen. 

8) Menjelaskan amanat cerpen. 

 

c. Lembar Penilaian Keterampilan 

 

Nilai perolehan = Skor yang diperoleh  x 100 

    Skor maksimal 

Keterangan: 

1) Menulis cerpen dengan memerhatikan tema. 

2) Menulis cerpen dengan memerhatikan tokoh. 

3) Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian tokoh dan penokohan. 

4)   Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian latar. 

5) Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian alur. 

6) Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian sudut pandang. 

7) Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian gaya penceritaan. 

8) Menulis teks cerpen dengan memerhatikan bagian amanat. 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

1 

(1-5) 

2 

(1-5) 

Jumlah 

Skor 

 

Nilai 

 

Predikat 

1. Adliani Awalia N.      

2. Alif Naufal Putra      

3. Anisa Nurul Amalia      

4. …      
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4. Lembar Hasil Kerja Peserta Didik 

No. Nama Peserta Didik 
Pengetahuan Keterampilan 

Ket 
Nilai Predikat Nilai Predikat 

1. Adliani Awalia N.      

2. Alif Naufal Putra      

3. Anisa Nurul Amalia      

4. …      

 

KKB 
Predikat 

D= Kurang C= Cukup B= Baik A= Sangat Baik 

75 >75 75 ≤ 80 81 ≤ 90 91< 100 

 

 

Tasikmalaya, Juli 2019 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran,           Penulis, 

 

 

 

Dra. Euis Rina K.      Lilis Suryani 

NIP. 196411111989022001     NPM. 152121141  
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K. Lampiran 

Peserta didik disajikan teks cerpen yang berjudul “Pak Tua dan Tikus” karya Rahmi 

Suhartati. 

Pak Tua dan Tikus 

Rahmi Suhartati 

 

            Jauh di tengah sebuah hutan tampak sebuah gubuk bambu. Gubuk itu milik 

Pak Tua. Ia hidup sebatang kara. Sanak saudara ia tak punya. Bila malam tiba, Pak 

Tua duduk di depan rumah menikmati nyanyian binatang-binatang malam. Di hutan 

itu Pak Tua mempunyai sahabat setia. Mereka adalah tikus-tikus tanah. Pak Tua 

selalu menyisakan makanan untuk tikus-tikus tanah. Tikus tanah senang, Pak Tua 

tidak merasa kesepian.  

            “Dende... dende...,” begitulah Pak Tua memanggil sahabatnya.  

            Setiap mendengar panggilan itu, tikus-tikuspun berlarian menghampiri Pak 

Tua. Mereka berpesta, bernyanyi, dan menari. Pak Tua tertawa bahagia melihat 

tingkah sahabat-sahabatnya. 

            Pada suatu malam, tampak sebuah bayangan mendekati gubuk Pak Tua. 

            “Hmm… terlalu lama aku bersembunyi di hutan ini. Dari gubuk reot ini 

pasti ada yang bisa kucuri,” gumam bayangan itu. 

            Ternyata, itu bayangan seorang pencuri yang sedang mengincar gubuk Pak 

Tua. 

            Pencuri itu mengendap-endap masuk ke dalam gubuk. Tengok kanan tengok 

kiri mencari barang berharga. 

            “Aha… itu dia, ada sekarung beras. Lumayan bila dijual di desa,” pikir 

pencuri. 

            Ketika ia sedang berjalan berjingkat, lantai gubuk berderit terinjak.” 

“Krieet….” 

            Pak Tua terbangun. “He siapa itu?” hardik Pak Tua. 

            “Eh… diam tua bangka,” jawab pencuri langsung menyerang Pak Tua. 

            Pak Tua tak kuasa melawan. Pencuri pun mengikat tubuh Pak Tua. 

            “Dende… dende… dende,” jerit Pak Tua memecah keheningan malam. 

            “Teriak yang lebih ke…,” sahut pencuri. Belum selesai bicara, pencuri 

mendengar suara aneh di kegelapan malam. 

            “Cit… cit… cit…,” ratusan tikus tanah berlarian dari segala arah menuju 

rumah Pak Tua. 

            Tanpa diduga oleh pencuri, tikus-tikus itu menyerang dirinya. Ada yang 

menggigit jari kaki, ada yang menyelusup ke balik baju, ada yang merambat hingga 

ke kepala. 

            “Aduh, aduh, hi… tikus, lepaskan aku,” teriak pencuri. 

            Tikus-tikus itu terus menyerang pencuri. Pencuri tidak tahan lagi. Ia lalu lari 

menyelamatkan diri. 

            “Ampun… ampun… ampun…,” teriaknya sambil berlari ke tengah hutan. 

            Pak tua merasa lega. “Terima kasih Dende, terima kasih,” kata Pak Tua.  

            Pak tua dan sahabat-sahabatnya lalu merayakan kemenangan mereka. 
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Peserta didik disajikan cerpen yang berjudul “Gunung Kidul” karya Nugroho 

Notosusanto. 

 

Gunung Kidul 

Nugroho Notosusanto 

 

            Angin tajam sekali. Kelam menyelubungi teratak doyong itu. Dingin 

mengempa. Di tengah kerumunan suasana itu. Di tengah kerumunan suasana itu 

ada hidup di dalam teratak yang ada cahayanya. Teratak itu hanya mempunyai satu 

ruangan. Tidak ada sekat-sekatnya. Mejanya persis di tengah dengan sebuah kursi 

panjang bambu. Di sudut tenggara, lantai daripada tanah: becek di sekitar tempat 

sebuah gentong berdiri. Pada sudut itu disisipkan tiga buah piring seng dan sebuah 

sendok yang kekuning-kuningan. Pada sudut barat daya sebuah peti ukuran 1 x ½ 

x ½ m kubik yang terbuka: sebuah peti beras yang dalamnya putih tapi kosong, 

hanya ada kutu-kutu yang berkeliaran tak tentu tujuan. Di dekatnya ada kendil 

hitam yang kosong. Agak jauh sedikit ada sebuah pengki yang bambunya sudah 

busuk. Isinya rumah bekicot yang pecah-pecah, dagingnya sudah hilang. 

            Lampu yang terbuat dari botol pomade dengan sumbu dan minyak, 

menerangi segenap sudut teratak. Juga sudut barat laut. Di sana ada ada sebuah 

bale-bale – juga doyong – yang dihampari tikar yang lubang-lubangnya sebesar 

kepala manusia. Di atas bale-bale itulah Mbok Kromo mengeloni Atun, anaknya 

yang berumur 5 tahun. 

            “Mbok, maem Mbok, maem”, kata anak kecil itu berulang-ulang dan tak 

mau tidur. Dan ibunya mulai menceritakan lagi dongeng “Joko Kendil”, yang 

terlepas dari sengsara dan menjadi orang yang tampan, mujur, kaya dan bahagia. 

Tetapi setiap kali ia berhenti bercerita, anaknya merengek-rengek lagi minta makan. 

Dan Mbok Kromo membayangkan kendilnya di sudut rumah yang kosong. 

            “Mbok, Bapak mana?” tanya anak itu mengalih pertanyaan. 

            “O, Bapak mencari Joko Kendil. Nanti ia akan pulang membawa kendil 

yang berisi nasi.” 

            Dan anak itu tersenyum puas mendengar kata nasi digabungkan dengan 

Joko Kendil, pahlawannya. Dengan gembira ia menggerak-gerakkan kakinya 

sambil bermain-main dengan tetek Ibunya yang kendur kering itu. Sebentar-

sebentar ia menguap, tetapi perutnya tak mengizinkan matanya terkatup. Dan bila 

ia teringat lagi akan hal itu, ia mulai lagi merengek-rengek, “Mbok, maem!”. 

            Dan Ibunya menceritakan dongeng Timun Mas, anak gadis seperti Atun 

yang melarikan diri dari kerajaan “Buto Ijo” dengan membawa tiga benda sakti, 

yang jika dilemparkan, berubah menjadi rintangan yang menghambat dan akhirnya 

membinasakan raksasa galak itu. Dan akhir cerita itu ialah Timun Mas kawin 

dengan pangeran negerinya, dan pestanya besar-besaran pakai perjamuan makan 

lezat dan minum yang segar seperti kelapa muda.   

            Maka Atun puaslah sejurus lamanya mengenangkan makanan dan minuman 

yang enak-enak yang dihidangkan pada pesta perkawinan Timun Mas. Tetapi 

beberapa saat kemudian ia mulai lagi mengulangi pertanyaan yang lama, “Mbok, 

Bapak mana, Mbok?” maka jawab Mbok Kromo dengan sabar, “O, Bapak pergi ke 

pesta Timun Mas. Nanti ia pulang membawa berkatan nasi kuning dengan daging-
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daging yang lezat. Dagingnya gule kambing yang penuh lemak; bukan daging 

keong yang liat dan apak.” 

            Dan Atun sangat gembira mendengar janji Ibunya itu dan makin rebut ia 

menggerak-gerakkan kakinya sambil memilin-milin puting buah dada ibunya yang 

lembek. Tetapi akhirnya ia minta makan juga sambil menguap-nguap mengantuk. 

Dan dengan sangat sabar Ibunya mencoba mengalihkan perhatian anaknya dengan   

dongeng si kancil cerdik yang diterkam oleh harimau, tetapi dapat menyelamatkan 

dirinya, karena mengaku sedang menjaga kuih dodol Nabi Sulaiman, padahal yang 

ada di dekatnya itu tahi kerbau. Pada akhir cerita itu Atun sudah tak dapat mengatasi 

ngantuknya lagi dan tertidur sambil berpegangan pada Ibunya dan mengular 

kedinginan. Sebentar-sebentar kesunyian teratak itu diselingi bunyi perut yang 

menggiling dengan sia-sia. 

*** 

            Desa Padas termasuk daerah yang aman. Namun sebagaimana adat di desa 

senantiasa diadakan penjagaan malam juga oleh penduduknya sendiri. Pada jam 12 

tengah malam Simin dan Paidin yang jaga di gardu sudut desa itu. Mereka sedang 

membicarakan selamatan yang terakhir yang diadakan empat bulan yang lalu di 

desa mereka. Empat bulan sudah mereka tidak diundang selamatan. Siapa pula yang 

masih kuat berselematan pada zaman paceklik ini? 

            Tiba-tiba bulu mereka berdiri, percakapan mereka tercekik oleh ketakutan. 

Burung kulik-kulik berbunyi sebentar-sebentar dengan irama teratur. 

            “Kulik-kulik, kulik-kulik, kulik-kulik.” 

            Kesunyian sangat menekan ketika burung malam itu berhenti berbunyi. 

Simin menyentuh bahu Paidin, “Mari jalan-jalan sebentar,” ajaknya, “kalau ada 

apa-apa kita disalahkan nanti.” 

            “Bagaimana kalau betul ada maling?” Tanya Paidin. 

            Simin berpikir sebentar, tangannya bergerak-gerak kosong seolah-olah 

mencari senjata. 

            “Kalau ada pencuri kita berteriak “maling, maling!” sampai orang-orang 

semua ke luar. Kalau sudah kita kejar beramai-ramai”, katanya pada akhirnya. 

            Dan mereka berjalan dengan hati-hati sambil melemparkan pandangan 

jalang ke kanan dan ke kiri, demikian besar kepercayaan mereka kepada burung 

kulik-kulik, sehingga mereka tidak heran, ketika mendapati seorang laki-laki 

sedang mencabuti ketela Pak Sardi. Dengan suara menggigil mereka mereka 

berteriak “Maling! Maling! Maling!” dan dalam sekejap mata saja desa yang 

tentram dan damai itu penuh dengan laki-laki yang keluar membawa senjata pukul 

dan senjata tajam. Pencuri itu berlari sekuat-kuatnya dikejar oleh Simin dan 

Paidin.pada jarak yang cukup. Tetapi akhirnya seluruh desa berlari di belakang 

sambil menghamburkan kutukan-kutukan dan makian-makian yang di dalam 

keadaan biasa akan membuat Tuhan murka. Pemburuan itu tak lama, karena tepat 

pada pekarangan Pak Kromo, pencuri itu terhuyung-huyung lalu rebah ke tanah. 

Sebagai air anak sungai yang terjun ke induknya, laki-laki yang banyak itu 

membanjir ke tempat pencuri itu jatuh dan mulai menghantamkan senjata-senjata 

tumpulnya kepada tubuh yang terengah-engah lemah itu. Dan semua orang mau 

ikut ambil bagian di dalam pemukulan itu. Mereka yang membawa golok, 

menyisipkannya pada ikat pinggangnya lalu meminjam kayu yang dibawa oleh 
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temannya, dan sambil mencetuskan bunyi “hih” dan menjatuhkannya   dengan 

bunyi kepala jatuh kepada badan yang sudah tak bergerak sama sekali itu. Lama-

kelamaan setelah hampir seluruh desa mendapat giliran memukul, mereka insaf 

bahwa orang itu tak bergerak lagi. 

            “Coba kita lihat apa dia masih hidup”, kata Simin dengan khawatir. 

            “Ya, mari!” kata banyak orang menyambutnya. 

            “Mari kita minta lampu kepada Pak Kromo!” ada seorang yang 

mengusulkan. Dan beberapa orang menuju ke pintu Pak Kromo dan mengatakan 

“Kulo Nuwun!” 

            Pintu Pak Kromo dibukakan sedikit, “Pencurinya sudah tertangkap?” 

tanyanya dengan cemas. 

            “Sudah. Itu dia terbaring di tanah kami pukuli. Ia mencuri ketela Pak Sardi. 

Sampai ia jatuh, ketela itu tak dilepaskannya. “Pak Kromo apa tidak ada di rumah? 

Kami mau pinjam lampu untuk melihat siapa maling itu.”  

            “Bapak tadi sore sampai sekarang belum kembali. Tetapi lampunya boleh 

dibawa.” Ketika itu Atun merengek-rengek minta digendong. Ia terbangun oleh 

keributan yang terjadi di dekatnya itu. Dengan menggendong Atun, Mbok Kromo 

mengikuti orang-orang yang membawa lampunya menuju ke tempat orang-orang 

itu berkerumun. 

            Orang-orang menyingkir untuk memberi jalan kepada pemuda yang 

membawa lampu. Di dalam cahaya lampu itu Nampak badan pencuri itu bengkak-

bengkak, robek-robek serta berlumuran darah, keringat, dan tanah. Orang-orang 

yang berdekatan menelentangkannya. Nyala lampu itu menyinari wajahnya yang 

menyeringai menakutkan. Semua orang yang melihat mundur selangkah. 

            “Ya Allah! Pak Kromo ini!” kesunyian yang berat menyusul seruan yang 

menggemparkan itu. Kemudian,” …ia sudah mati.” 

            Simin dan Paidin menjauh tak tahan. Namun mereka juga mendengar ratap 

Mbok Kromo yang sedang menangis dan mencabuti rambutnya yang terurai, 

dikelilingi laki-laki yang dengan tiba-tiba wajahnya penuh belas kasihan. Semua 

kayu telah dilemparkan jauh-jauh dan semua pisau dan golok di sisipkan di 

belakang. Tetapi mengatasi suara ibunya, Atun menangis, “Bapak, Bapak!” 

            Dan keeseokan harinya seluruh desa mengantarkan jenazah Pak Kromo ke 

kuburan.  
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Lampiran B.3 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD Siklus I Pertemuan Kesatu) 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Kompetensi Dasar : 3.9 Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek 

dalam buku kumpulan cerita pendek. 

 

Setelah membaca teks cerita pendek dengan saksama, kerjakanlah soal-soal 

di bawah ini dengan tepat dan teliti! 

1. Analisislah cerita pendek yang berjudul “Kisah Sebuah Celana Pendek” ! 

 

No. Unsur-Unsur Pembangun Jawaban 

1. Tema  

2. Tokoh  

3. Penokohan  

4. Latar  

5. Alur  

6. Sudut Pandang  

7. Gaya Penceritaan  

8. Amanat  

 

 

 



 

265 
 

 
 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD Siklus I Pertemuan Kedua) 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Kompetensi Dasar : 4.9 Mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan 

memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. 

. 

1. Buatlah sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur 

pembangun yang terdiri atas tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut 

pandang, gaya penceritaan, serta amanat berdasarkan pengalaman hidup 

yang Anda alami atau pengalaman hidup orang lain! 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD 1) 

Nama Kelompok :   

Anggota  :1. 

             2. 

                                   3. 

        4. 

                                   5. 

Kelas/Semester : 

Pertemuan  : 

Kompetensi Dasar : 3.9 Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek 

dalam buku kumpulan cerita pendek. 

Bacalah teks cerpen yang berjudul “Ave Maria” karya Idrus dengan saksama! 

1. Jelaskan tema dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

2. Jelaskan tokoh dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

3. Jelaskan penokohan dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

4. Jelaskan latar dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

5. Jelaskan alur dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

6. Jelaskan sudut pandang dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

7. Jelaskan gaya penceritaan dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

8. Jelaskan amanat dalam cerita pendek “Ave Maria”! 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD Siklus II Pertemuan Kesatu) 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Kompetensi Dasar : 3.9 Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek 

dalam buku kumpulan cerita pendek. 

 

Setelah membaca teks cerita pendek dengan saksama, kerjakanlah soal-soal 

di bawah ini dengan tepat dan teliti! 

1. Analisislah cerita pendek yang berjudul “Gunung Kidul” ! 

 

No. Unsur-Unsur Pembangun Jawaban 

1. Tema  

2. Tokoh  

3. Penokohan  

4. Latar  

5. Alur  

6. Sudut Pandang  

7. Gaya Penceritaan  

8. Amanat  
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD Siklus II Pertemuan Kedua ) 

 

Nama : 

Kelas : 

Kompetensi Dasar : 4.9 Mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan 

memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. 

 

1. Buatlah sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur 

pembangun yang terdiri atas tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut 

pandang, gaya penceritaan, serta amanat berdasarkan pengalaman hidup 

yang Anda alami atau pengalaman hidup orang lain! 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD 2) 

Nama Kelompok :   

Anggota  :1. 

             2. 

                                   3. 

        4. 

                                   5. 

Kelas/Semester : 

Pertemuan  : 

Kompetensi Dasar : 3.9 Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek 

dalam buku kumpulan cerita pendek. 

Bacalah teks cerpen yang berjudul “Pak Tua dan Tikus” karya Rahmi 

Suhartati dengan saksama! 

1.Jelaskan tema dalam cerita pendek Pak Tua dan Tikus! 

2.Jelaskan tokoh dalam cerita pendek Pak Tua dan Tikus! 

3.Jelaskan penokohan dalam cerita pendek“Pak Tua dan Tikus”! 

4.Jelaskan latar dalam cerita pendek“Pak Tua dan Tikus”! 

5.Jelaskan alur dalam cerita pendek“Pak Tua dan Tikus”! 

6.Jelaskan sudut pandang dalam cerita pendek“Pak Tua dan Tikus”! 

7.Jelaskan gaya penceritaan dalam cerita pendek“Pak Tua dan Tikus”! 

8.Jelaskan amanat dalam cerita pendek“Pak Tua dan Tikus”! 
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Lampiran B.4 

A. Soal dan Kunci Jawaban Tugas Individu Siklus Kesatu Pertemuan 

Pertama 

 

Soal! 

1. Jelaskan tema dalam cerita pendek “Kisah Sebuah Celana Pendek”! 

2. Jelaskan tokoh dalam cerita pendek “Kisah Sebuah Celana Pendek”! 

3. Jelaskan penokohan dalam cerita pendek “Kisah Sebuah Celana Pendek”! 

4. Jelaskan latar dalam cerita pendek “Kisah Sebuah Celana Pendek”! 

5. Jelaskan alur dalam cerita pendek “Kisah Sebuah Celana Pendek”! 

6. Jelaskan sudut pandang cerita pendek “Kisah Sebuah Celana Pendek”! 

7. Jelaskan gaya penceritaan dalam cerita pendek “Kisah Sebuah Celana Pendek”! 

8. Jelaskan amanat dalam cerita pendek “Kisah Sebuah Celana Pendek”! 

Kunci Jawaban: 

1. Tema yang terdapat dalam cerpen Kisah Sebuah Celana Pendek karya Idrus 

adalah perjuangan.  

2. Tokoh terdiri dari Kusno, Pak Kusno 

3. Penokohan 

a. Kusno memiliki watak rajin dan pantang menyerah. Seperti pada kutipan. 

“Kusno bekerja dengan rajin, tapi celana kepar 1001-nya bertambah lama 

bertambah pudar…” 

 

“Tapi bagaimana pun juga, Kusno tak akan putus asa. Ia dilahirkan dalam 

kesengsaraan. Dan meskipun celana 1001-nya lenyap menjadi topo, Kusno 

akan berjuang terus melawan kesengsaraan, biarpun hanya guna 

mendapatkan sebuah celana kepar 1001 yang lain.” 

 

b. Pak kusno memiliki watak penyayang. Seperti pada kutipan.  
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“Pak Kusno bersusah hati. Ia sendiri seorang opas. Mestikah anaknya 

menjadi opas lagi? Dan anak Kusno kelak opas pula? Turun temurun 

menjadi opas? Tidak pernah tercita-cita olehnya, keluarganya akan menjadi 

opas.” 

 

3. Latar  

a. Latar Waktu: malam hari, seperti pada kutipan. 

“Hari kemudian gelap bagi Kusno. Tapi sekarang ia lepas dari malu yang 

mencoret mukanya.” 

 

b. Latar Tempat: di atas kantor, seperti pada kutipan. 

“Dia datang juga beberapa hari lagi ke kantor, tapi akhirnya malunya 

berkuasa atas gaji sepuluh rupiah itu dan ia pun meminta berhenti.” 

 

c. Latar Sosial: berada di lingkungan peperangan pada zaman Jepang, seperti pada 

kutipan. 

“Tepat pada hari Pearl Harbour di serang jepang, Kusno di belikan ayahnya 

sebuah celana pendek. Celana kepar 1001, made in Italia.” 

 

4. Alur yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah alur maju. Seperti pada 

kutipan. 

“Pak Kusno bersusah hati. Ia sendiri seorang opas. Mestikah anaknya 

menjadi opas lagi? Dan anak Kusno kelak opas pula? Turun temurun 

menjadi opas? Tidak pernah tercita-cita olehnya, keluarganya akan menjadi 

opas.” 

 

5. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini yaitu sudut pandang pola orang 

ketiga serba tahu. Seperti pada kutipan. 

“Pak Kusno buta politik. Tak tahu ia, betapa besarnya arti penyerangan.” 

 

6. Gaya penceritaan dalam cerpen Kisah sebuah Celana Pendek karya Idrus banyak 

ditemui gaya bahasa yang dipakai pengarang. 

7. Amanat dalam cerpen Kisah Sebuah Celana Pendek yaitu jangan pernah putus 

asa. Berjuanglah terus dalam melawan kesengsaraan. Seperti pada kutipan. 
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“Tapi bagaimana pun juga, Kusno tak akan putus asa. Ia dilahirkan dalam 

kesengsaraan. Dan meskipun celana 1001-nya lenyap menjadi topo, Kusno 

akan berjuang terus melawan kesengsaraan, biarpun hanya guna 

mendapatkan sebuah celana kepar 1001 yang lain.” 
 

B. Soal dan Kunci Jawaban Tugas Individu Siklus Kedua Pertemuan Pertama 

 

Soal! 

 

1. Jelaskan tema dalam cerita pendek “Gunung Kidul”! 

2. Jelaskan tokoh dalam cerita pendek “Gunung Kidul”! 

3. Jelaskan penokohan dalam cerita pendek “Gunung Kidul”! 

4. Jelaskan latar dalam cerita pendek “Gunung Kidul”! 

5. Jelaskan alur dalam cerita pendek “Gunung Kidul”! 

6. Jelaskan sudut pandang cerita pendek “Gunung Kidul”! 

7. Jelaskan gaya penceritaan dalam cerita pendek “Gunung Kidul”! 

8. Jelaskan amanat dalam cerita pendek “Gunung Kidul”! 

Kunci Jawaban: 

1. Tema cerpen Gunung Kidul yaitu kehidupan sosial di tengah masyarakat yang 

kuno. 

2. Tokoh dalam cerpen Gunung Kidul terdiri dari Mbok Kromo, Pak Kromo, Atun, 

Simin, Paidin, dan para pemuda desa. 

3. Penokohan: 

a. Mbok Kromo 

1) Sayang kepada Atun, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Di atas bale-bale itulah Mbok Kromo mengeloni Atun, anaknya yang 

berumur 5 tahun.” 

 

2) Tukang bohong, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 
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“Mbok, Bapak mana?” tanya anak itu mengalih pertanyaan. 

“O, Bapak mencari Joko Kendil. Nanti ia akan pulang membawa kendil yang 

berisi nasi.” 

 

“Tetapi beberapa saat kemudian ia mulai lagi mengulangi pertanyaan yang 

lama, “Mbok, Bapak mana, Mbok?” maka jawab Mbok Kromo dengan 

sabar, “O, Bapak pergi ke pesta Timun Mas. Nanti ia pulang membawa 

berkatan nasi kuning dengan daging-daging yang lezat. Dagingnya gule 

kambing yang penuh lemak; bukan daging keong yang liat dan apak.” 

 

3) Pintar mendongeng, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Dan ibunya mulai menceritakan lagi dongeng “Joko Kendil”, yang terlepas 

dari sengsara dan menjadi orang yang tampan, mujur, kaya dan bahagia.” 

 

“Dan Ibunya menceritakan dongeng Timun Mas, anak gadis seperti Atun 

yang melarikan diri dari kerajaan “Buto Ijo” dengan membawa tiga benda 

sakti, yang jika dilemparkan, berubah menjadi rintangan yang menghambat 

dan akhirnya membinasakan raksasa galak itu. Dan akhir cerita itu ialah 

Timun Mas kawin dengan pangeran negerinya, dan pestanya besar-besaran 

pakai perjamuan makan lezat dan minum yang segar seperti kelapa muda.” 

 

“Dan dengan sangat sabar Ibunya mencoba mengalihkan perhatian anaknya 

dengan   dongeng si kancil cerdik yang diterkam oleh harimau, tetapi dapat 

menyelamatkan dirinya, karena mengaku sedang menjaga kuih dodol Nabi 

Sulaiman, padahal yang ada di dekatnya itu tahi kerbau.” 

 

4) Baik, tidak pelit. Dibuktikan dala kutipan berikut ini. 

 

“Bapak tadi sore sampai sekarang belum kembali. Tetapi lampunya boleh 

dibawa.”   

 

b. Pak Kromo 

1) Suka mencuri, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Dan mereka berjalan dengan hati-hati sambil melemparkan pandangan 

jalang ke kanan dan ke kiri, demikian besar kepercayaan mereka kepada 

burung kulik-kulik, sehingga mereka tidak heran, ketika mendapati seorang 

laki-laki sedang mencabuti ketela Pak Sardi. Dengan suara menggigil 

mereka mereka berteriak “Maling! Maling! Maling!” dan dalam sekejap 

mata saja desa yang tentram dan damai itu penuh dengan laki-laki yang 

keluar membawa senjata pukul dan senjata tajam. Pencuri itu berlari sekuat-

kuatnya dikejar oleh Simin dan Paidin.pada jarak yang cukup.” 
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2) Lemah, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

 

“Pemburuan itu tak lama, karena tepat pada pekarangan Pak Kromo, pencuri 

itu terhuyung-huyung lalu rebah ke tanah.” 

 

c. Atun 

1) Cengeng, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Mbok, maem Mbok, maem”, kata anak kecil itu berulang-ulang dan tak 

mau tidur. 

 

“Dan bila ia teringat lagi akan hal itu, ia mulai lagi merengek-rengek, 

“Mbok, maem!”. 

 

“Tetapi akhirnya ia minta makan juga sambil menguap-nguap mengantuk.” 

 

“Tetapi mengatasi suara ibunya, Atun menangis, “Bapak, Bapak!” 

 

2) Polos, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Dan Atun sangat gembira mendengar janji Ibunya itu dan makin rebut ia 

menggerak-gerakkan kakinya sambil memilin-milin puting buah dada 

ibunya yang lembek.” 

 

d. Simin 

1) Penakut, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Tiba-tiba bulu mereka berdiri, percakapan mereka tercekik oleh ketakutan. 

Burung kulik-kulik berbunyi sebentar-sebentar dengan irama teratur.” 

 

2) Masih percaya terhadap mitos, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Kesunyian sangat menekan ketika burung malam itu berhenti berbunyi. 

Simin menyentuh bahu Paidin, “Mari jalan-jalan sebentar,” ajaknya, “kalau 

ada apa-apa kita disalahkan nanti.” 

3) Merasa bersalah, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Simin dan Paidin menjauh tak tahan.” 

e. Paidin 

1) Penakut, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 
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“Tiba-tiba bulu mereka berdiri, percakapan mereka tercekik oleh ketakutan. 

Burung kulik-kulik berbunyi sebentar-sebentar dengan irama teratur.” 

 

2) Masih percaya mitos, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Bagaimana kalau betul ada maling?” Tanya Paidin. 

3) Merasa bersalah, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Simin dan Paidin menjauh tak tahan.” 

f. Para pemuda desa 

1) Tidak berpikir panjang, dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Sebagai air anak sungai yang terjun ke induknya, laki-laki yang banyak itu 

membanjir ke tempat pencuri itu jatuh dan mulai menghantamkan senjata-

senjata tumpulnya kepada tubuh yang terengah-engah lemah itu.” 

 

2) Jahat (tukang pukul), dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

“Dan semua orang mau ikut ambil bagian di dalam pemukulan itu. Mereka 

yang membawa golok, menyisipkannya pada ikat pinggangnya lalu 

meminjam kayu yang dibawa oleh temannya, dan sambil mencetuskan bunyi 

“hih” dan menjatuhkannya   dengan bunyi kepala jatuh kepada badan yang 

sudah tak bergerak sama sekali itu. Lama-kelamaan setelah hampir seluruh 

desa mendapat giliran memukul, mereka insaf bahwa orang itu tak bergerak 

lagi.” 

 

4. Latar 

a. Latar waktu 

1) Malam hari 

“Lampu yang terbuat dari botol pomade dengan sumbu dan minyak, 

menerangi segenap sudut teratak.” 

“Desa Padas termasuk daerah yang aman. Namun sebagaimana adat di desa 

senantiasa diadakan penjagaan malam juga oleh penduduknya sendiri. Pada 

jam 12 tengah malam.” 

 

2) Pagi hari 

“Dan keeseokan harinya seluruh desa mengantarkan jenazah Pak Kromo ke 

kuburan.” 
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b. Latar alam 

1) Di desa 

“Desa Padas termasuk daerah yang aman. Namun sebagaimana adat di desa 

senantiasa diadakan penjagaan malam juga oleh penduduknya sendiri.” 

 

2) Di kebun ketela Pak Sardi 

“Dan mereka berjalan dengan hati-hati sambil melemparkan pandangan 

jalang ke kanan dan ke kiri, demikian besar kepercayaan mereka kepada 

burung kulik-kulik, sehingga mereka tidak heran, ketika mendapati seorang 

laki-laki sedang mencabuti ketela Pak Sardi.” 

 

c. Latar sosial, berada di lingkungan para petani di desa yang pada zaman dulu 

mayarakatnya masih percaya terhadap mitos. 

d. Latar ruang 

1) Di dalam rumah Pak Kromo 

“Lampu yang terbuat dari botol pomade dengan sumbu dan minyak, 

menerangi segenap sudut teratak. Juga sudut barat laut. Di sana ada ada 

sebuah bale-bale – juga doyong – yang dihampari tikar yang lubang-

lubangnya sebesar kepala manusia. Di atas bale-bale itulah Mbok Kromo 

mengeloni Atun, anaknya yang berumur 5 tahun.” 

 

2) Di pekarangan rumah Pak Kromo 

“Pemburuan itu tak lama, karena tepat pada pekarangan Pak Kromo, pencuri 

itu terhuyung-huyung lalu rebah ke tanah.” 

 

5. Alur yang terdapat dalam cerpen Gunung Kidul yaitu alur maju karena 

menggunakan tahapan waktu yang urut. Cerpen ini pun menggunakan plot 

tertutup karena ceritanya berakhir dengan sebuah kepastian yaitu Pak Kromo 

yang meninggal karena habis dipukuli oleh warga desa. Dengan tahapan alur 

sebagai berikut. 
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a. Tahapan permulaan (Exposition) 

            Dalam tahapan permulaan ini pengarang menjelaskan keadaan tempat 

peristiwa yang terjadi yaitu di sebuah teratak doyong. Seperti pada kutipan berikut 

ini. 

“Angin tajam sekali. Kelam menyelubungi teratak doyong itu. Dingin 

mengempa. Di tengah kerumunan suasana itu. Di tengah kerumunan suasana 

itu ada hidup di dalam teratak yang ada cahayanya. Teratak itu hanya 

mempunyai satu ruangan. Tidak ada sekat-sekatnya. Mejanya persis di 

tengah dengan sebuah kursi panjang bambu. Di sudut tenggara, lantai 

daripada tanah: becek di sekitar tempat sebuah gentong berdiri. Pada sudut 

itu disisipkan tiga buah piring seng dan sebuah sendok yang kekuning-

kuningan. Pada sudut barat daya sebuah peti ukuran 1 x ½ x ½ m kubik yang 

terbuka: sebuah peti beras yang dalamnya putih tapi kosong, hanya ada kutu-

kutu yang berkeliaran tak tentu tujuan. Di dekatnya ada kendil hitam yang 

kosong. Agak jauh sedikit ada sebuah pengki yang bambunya sudah busuk. 

Isinya rumah bekicot yang pecah-pecah, dagingnya sudah hilang.” 

 

b. Tahapan pertikaian (Inciting force dan Ricing Action) 

            Dalam tahapan ini dimulai dengan tahapan inciting force  yaitu tahapan di 

mana Atun yang selalu merengek-rengek minta makan dan selalu menanyakan 

keadaan bapaknya yaitu Pak Kromo. Seperti pada kutipan berikut, 

“Mbok, maem Mbok, maem”, kata anak kecil itu berulang-ulang dan tak 

mau tidur. Dan ibunya mulai menceritakan lagi dongeng “Joko Kendil”, 

yang terlepas dari sengsara dan menjadi orang yang tampan, mujur, kaya dan 

bahagia. Tetapi setiap kali ia berhenti bercerita, anaknya merengek-rengek 

lagi minta makan. Dan Mbok Kromo membayangkan kendilnya di sudut 

rumah yang kosong. 

“Mbok, Bapak mana?” tanya anak itu mengalih pertanyaan. 

“O, Bapak mencari Joko Kendil. Nanti ia akan pulang membawa kendil yang 

berisi nasi.” 

 

            Kemudian tahapan ini berkembang menjadi tahapan ricing action yang 

menunjukkan suasana emosional antara Atun dan Mbok Kromo. Atun terus 

meminta makan dan menanyakan keberadaannya sementara Mbok Kromo berusaha 

untuk membuat Atun lupa dengan mendongeng.  Seperti pada kutipan berikut ini. 
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“Dan anak itu tersenyum puas mendengar kata nasi digabungkan dengan 

Joko Kendil, pahlawannya. Dengan gembira ia menggerak-gerakkan 

kakinya sambil bermain-main dengan tetek Ibunya yang kendur kering itu. 

Sebentar-sebentar ia menguap, tetapi perutnya tak mengizinkan matanya 

terkatup. Dan bila ia teringat lagi akan hal itu, ia mulai lagi merengek-

rengek, “Mbok, maem!”. 

Dan Ibunya menceritakan dongeng Timun Mas, anak gadis seperti Atun 

yang melarikan diri dari kerajaan “Buto Ijo” dengan membawa tiga benda 

sakti, yang jika dilemparkan, berubah menjadi rintangan yang menghambat 

dan akhirnya membinasakan raksasa galak itu. Dan akhir cerita itu ialah 

Timun Mas kawin dengan pangeran negerinya, dan pestanya besar-besaran 

pakai perjamuan makan lezat dan minum yang segar seperti kelapa muda.   

Maka Atun puaslah sejurus lamanya mengenangkan makanan dan minuman 

yang enak-enak yang dihidangkan pada pesta perkawinan Timun Mas. 

Tetapi beberapa saat kemudian ia mulai lagi mengulangi pertanyaan yang 

lama, “Mbok, Bapak mana, Mbok?” maka jawab Mbok Kromo dengan 

sabar, “O, Bapak pergi ke pesta Timun Mas. Nanti ia pulang membawa 

berkatan nasi kuning dengan daging-daging yang lezat. Dagingnya gule 

kambing yang penuh lemak; bukan daging keong yang liat dan apak.” 

 

c. Tahapan Perumintan (Crisis) 

            Dalam tahapan ini suasana semakin panas karena konflik semakin 

mendekati puncaknya yaitu pada saat Simin dan Paidin sedang jaga malam tiba-

tiba mendengar burung kulik-kulik yang dipercaya sebagai tanda telah terjadi hal 

buruk. Seperti pada kutipan berikut ini. 

“Tiba-tiba bulu mereka berdiri, percakapan mereka tercekik oleh ketakutan. 

Burung kulik-kulik berbunyi sebentar-sebentar dengan irama teratur. 

“Kulik-kulik, kulik-kulik, kulik-kulik.” 

Kesunyian sangat menekan ketika burung malam itu berhenti berbunyi. 

Simin menyentuh bahu Paidin, “Mari jalan-jalan sebentar,” ajaknya, “kalau 

ada apa-apa kita disalahkan nanti.” 

“Bagaimana kalau betul ada maling?” Tanya Paidin. 

Simin berpikir sebentar, tangannya bergerak-gerak kosong seolah-olah 

mencari senjata. 

“Kalau ada pencuri kita berteriak “maling, maling!” sampai orang-orang 

semua ke luar. Kalau sudah kita kejar beramai-ramai”, katanya pada 

akhirnya.” 
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d. Tahapan Puncak (Climax) 

            Tahapan puncak atau klimaks merupakan tahapan di mana konflik itu 

mencapai titik optimalnya yakni ketika Simin dan Paidin melihat orang yang sedang 

mencuri ketela Pak Sardi. Simin dan Paidin lantas berteriak “Maling” dan membuat 

para pemuda desa keluar sambil membawa senajata pukul dan senjata tajam. 

Pencurinya habis dipukuli sampai lemah dan terhuyung-huyung. Seperti pada 

kutipan berikut. 

“Dan mereka berjalan dengan hati-hati sambil melemparkan pandangan 

jalang ke kanan dan ke kiri, demikian besar kepercayaan mereka kepada 

burung kulik-kulik, sehingga mereka tidak heran, ketika mendapati seorang 

laki-laki sedang mencabuti ketela Pak Sardi. Dengan suara menggigil 

mereka mereka berteriak “Maling! Maling! Maling!” dan dalam sekejap 

mata saja desa yang tentram dan damai itu penuh dengan laki-laki yang 

keluar membawa senjata pukul dan senjata tajam. Pencuri itu berlari sekuat-

kuatnya dikejar oleh Simin dan Paidin.pada jarak yang cukup. Tetapi 

akhirnya seluruh desa berlari di belakang sambil menghamburkan kutukan-

kutukan dan makian-makian yang di dalam keadaan biasa akan membuat 

Tuhan murka. Pemburuan itu tak lama, karena tepat pada pekarangan Pak 

Kromo, pencuri itu terhuyung-huyung lalu rebah ke tanah. Sebagai air anak 

sungai yang terjun ke induknya, laki-laki yang banyak itu membanjir ke 

tempat pencuri itu jatuh dan mulai menghantamkan senjata-senjata 

tumpulnya kepada tubuh yang terengah-engah lemah itu. Dan semua orang 

mau ikut ambil bagian di dalam pemukulan itu. Mereka yang membawa 

golok, menyisipkannya pada ikat pinggangnya lalu meminjam kayu yang 

dibawa oleh temannya, dan sambil mencetuskan bunyi “hih” dan 

menjatuhkannya   dengan bunyi kepala jatuh kepada badan yang sudah tak 

bergerak sama sekali itu. Lama-kelamaan setelah hampir seluruh desa 

mendapat giliran memukul, mereka insaf bahwa orang itu tak bergerak lagi.” 

 

e. Tahapan peleraian (Falling Action) 

           Dalam tahapan ini kadar konflik mulai berkurang dan menurun. Ketika Pak 

Kromo sudah lemah dan tidak bergerak lagi. Simin dan Paidin lantas mengetuk 

pintu rumah Pak Kromo untuk meminjam lampu. Para pemuda desa belum 

mengetahui siapa yang mencuri ketela Pak Sardi. Seperti pada kutipan berikut. 
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“Coba kita lihat apa dia masih hidup”, kata Simin dengan khawatir. 

“Ya, mari!” kata banyak orang menyambutnya. 

“Mari kita minta lampu kepada Pak Kromo!” ada seorang yang 

mengusulkan. Dan beberapa orang menuju ke pintu Pak Kromo dan 

mengatakan “Kulo Nuwun!” 

Pintu Pak Kromo dibukakan sedikit, “Pencurinya sudah tertangkap?” 

tanyanya dengan cemas. 

“Sudah. Itu dia terbaring di tanah kami pukuli. Ia mencuri ketela Pak Sardi. 

Sampai ia jatuh, ketela itu tak dilepaskannya. “Pak Kromo apa tidak ada di 

rumah? Kami mau pinjam lampu untuk melihat siapa maling itu.”  

“Bapak tadi sore sampai sekarang belum kembali. Tetapi lampunya boleh 

dibawa.” Ketika itu Atun merengek-rengek minta digendong. Ia terbangun 

oleh keributan yang terjadi di dekatnya itu. Dengan menggendong Atun, 

Mbok Kromo mengikuti orang-orang yang membawa lampunya menuju ke 

tempat orang-orang itu berkerumun. 

Orang-orang menyingkir untuk memberi jalan kepada pemuda yang 

membawa lampu. Di dalam cahaya lampu itu Nampak badan pencuri itu 

bengkak-bengkak, robek-robek serta berlumuran darah, keringat, dan tanah. 

Orang-orang yang berdekatan menelentangkannya. Nyala lampu itu 

menyinari wajahnya yang menyeringai menakutkan. Semua orang yang 

melihat mundur selangkah.” 

 

f. Tahapan Akhir (Conclusion) 

            Tahapan ini memberikan keputusan final dari segala konflik yang terjadi 

yaitu bahwa yang mencuri ketela Pak Sardi ternyata Pak Kromo. Dan Pak Kromo 

pun mati karena habis dipukuli oleh para pemuda desa. Jenzahnya dikuburkan 

keesokan harinya. Seperti pada kutipan berikut. 

“Ya Allah! Pak Kromo ini!” kesunyian yang berat menyusul seruan yang 

menggemparkan itu. Kemudian,” …ia sudah mati.” 

Simin dan Paidin menjauh tak tahan. Namun mereka juga mendengar ratap 

Mbok Kromo yang sedang menangis dan mencabuti rambutnya yang terurai, 

dikelilingi laki-laki yang dengan tiba-tiba wajahnya penuh belas kasihan. 

Semua kayu telah dilemparkan jauh-jauh dan semua pisau dan golok di 

sisipkan di belakang. Tetapi mengatasi suara ibunya, Atun menangis, 

“Bapak, Bapak!” 

Dan keeseokan harinya seluruh desa mengantarkan jenazah Pak Kromo ke 

kuburan.” 

 

6. Sudut pandang yang terdapat dalam cerpen tersebut yaitu memakai pola orang 

ketiga karena memakai kata ganti nama orang sepertii, Mbok Kromo, Atun, Pak 
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Kromo, Simin, dan Paidin. Pengarang tidak terlibat langsung dalam peristiwa 

yang terjadi pada cerita tersebut. Pengarang memakai tipe sudut pandangan 

serba tahu karena pengarang mengetahui semua watak, keadaan, dan sifat tokoh-

tokohnya. 

7. Gaya penceritaan dalam cerpen di atas memiliki gaya yang khas. Dalam cerpen 

Gunung kidul banyak kata-kata atau kalimat-kalimat yang berbentuk lampau. 

Kata-kata yang dipakai Nugroho adalah kata-kata yang mudah dimengerti. 

Banyak kata-kata yang asing dalam telinga. Banyak dijumpai gaya bahasa 

(majas). Seperti: 

a. Lampu yang terbuat dari botol pomade dengan sumbu dan minyak, menerangi 

segenap sudut teratak. (metonimia) 

b. Di sana ada ada sebuah bale-bale – juga doyong – yang dihampari tikar yang 

lubang-lubangnya sebesar kepala manusia. (litotes) 

c. Angin tajam sekali. Kelam menyelubungi teratak doyong itu. Dingin 

mengempa. (periphrasis = malam hari) 

d. Dan Atun sangat gembira mendengar janji Ibunya itu dan makin rebut ia 

menggerak-gerakkan kakinya sambil memilin-milin puting buah dada ibunya 

yang lembek. (eufimisme) 

e. Namun sebagaimana adat di desa senantiasa diadakan penjagaan malam juga 

oleh penduduknya sendiri. (alegori) 

f. Siapa pula yang masih kuat berselematan pada zaman paceklik ini? (simbolik 

dan retoris) 

 

g. “Kulik-kulik, kulik-kulik, kulik-kulik.” (repetisi) 

 

h. “Bagaimana kalau betul ada maling?” Tanya Paidin. (retoris) 
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i. Dengan suara menggigil mereka mereka berteriak “Maling! Maling! Maling!” 

j. Sebagai air anak sungai yang terjun ke induknya, laki-laki yang banyak itu 

membanjir ke tempat pencuri itu jatuh dan mulai menghantamkan senjata-

senjata tumpulnya kepada tubuh yang terengah-engah lemah itu. (personifikasi) 

8. Amanat yang terdapat dalam cerpen Gunung Kidul yaitu  apapun akan 

dilakukan oleh seorang ayah demi memberi makan keluarganya. Seperti yang 

dialami oleh Pak Kromo yang rela mati untuk menghidupi Mbok Kromo dan 

anaknya Atun. 

C. Soal dan Kunci Jawaban Tugas Kelompok Siklus Kesatu Pertemuan 

Pertama 

 

Soal! 

1. Jelaskan tema dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

2. Jelaskan tokoh dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

3. Jelaskan penokohan dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

4. Jelaskan latar dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

5. Jelaskan alur dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

6. Jelaskan sudut pandang dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

7. Jelaskan gaya penceritaan dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

8. Jelaskan amanat dalam cerita pendek “Ave Maria”! 

Kunci Jawaban: 

1. Tema dalam cerpen Ave Maria karya Idrus adalah percintaan, karena 

menceritakan cinta segitiga antara Zulbahri, Wartini dan Syamsu. Zulbahri dan 

Wartini adalah pasutri yang sudah 8 bulan menikah. Tetapi, kehadiran Syamsu 

membuat rumah tangga Zulbahri dan Wartini berantakan. 
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2. Tokohnya terdiri dari Zulbahri, Wartini, Syamsu, Ibu, Ayah, dan Adik Usup. 

3. Penokohan:  

a. Zulbahri 

1) Zulbahri berwatak suka membaca buku dan berpenampilan tidak rapi 

(semaunya). Seperti pada kutipan. 

“…Tiba-tiba ia tertawa gelak-gelak, sambil menunjuk ke tengah jalan. Kami 

menoleh dan tampaklah kepada kami seorang laki-laki, sedang asyik 

membaca buku, sambil berjalan juga. Pakaian orang itulah yang menerbitkan 

tertawa adik Usup. Baju jasnya sudah robek-robek, di bagian belakang 

tinggal hanya benang-benang saja lagi, terkulai seperti ekor kuda. 

Mendengar tertawa adik Usup, ia tertegun, berhenti dan melihat kepada 

kami. Ia ikut tertawa…” 

 

2) Zulbahri sosok yang pintar. Seperti pada kutipan. 

“Perlahan-lahan ayah pergi ke meja bundar, diambilnya buku lelaki-laki itu, 

dan diambil beberapa lama diambilnya, katanya, “Hm, buku filsafat. Orang 

pintar juga barangkali.” 

 

3) Zulbahri mudah mengakui kesalahannya. Seperti pada kutipan. 

“Perlu pula kuterangkan, bahwa selama aku kawin dengan Wartini, sekali-

sekali ada timbul perasaan kepadaku, itulah perilakuku kepada Syamsu salah 

keberadaan. Syamsulah yang sebenarnya berhak mendapat 

Wartini. Anehnya, sungguhpun Wartini menerangkan, itu hanya menyintai 

aku sendiri, tapi hatiku terus berkata, bahwa Wartini lebih dekat ke 

Syamsu. Aku adalah diriku sebagai seorang perampok.”  

 

4) Zulbahri khawatir kehilangan Wartini. Seperti pada kutipan. 

“Begitulah kami termenung bersama, setelah kuceritakan itu Syamsu, 

adikku pindah dari Shananto ke Jakarta dan tinggal bersama 

kami. Kuterangkan pula, itu aku tak bisa menolak. Jika kutolak, aku 

dipandang rendah oleh orang kampungku. Wartini pun mengerti tentang hal 

itu. Dengan tentang bahayanya Syamsu tinggal bersama kami, terus terang 

juga kuuraikan untuk Wartini.” 

 

5) Ikhlas dan pasrah. Seperti pada kutipan. 

“Dari jendela kaca kumenengok ke dalam rumah. Melihatku tertambat hanya 

untuk Wartini. Kelihatannya mukanya berseri, badannya agak gemuk 
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sedikit, Wartini sedang hamil. Sungguh berbahagia beruntung 

Wartini. Tidak, tidak, aku takkan mengganggumu. Lagu Teruskanlah Ave 

Maria itu, lagu bahagiamu berdua.” 

 

6) Cinta tanah air. Seperti pada kutipan. 

“Lekas ayah menggelengkan jabatan, dan menyatakan, “Tidak, 

Lastri. Bacalah sendiri suratnya ini. Semua terasa keluar dari hati yang tulus 

ikhlas berhasil berkurban untuk nusa dan bangsa. Bacalah tentang 

penghabisan suratnya: ini adalah pembayar utangku ke tanah air yang sudah 

sekian lama kulupakan karena menerima kepentinganmu sendiri.” 

 

b. Wartini memiliki watak munafik dan pendusta. Seperti pada kutipan. 

 “Takutmu berlebih-lebihan, Zul. Aku cinta kepadamu. Syamsu hanya 

teman mainku di waktu kecil. Jadi cinta tak masuk ke dalam hati. Cinta 

monyet, kata orang.”  

 

 “Syam, bisakah laki-laki diterima perempuan dua laki-laki sekali?”  

 

c. Syamsu berwatak licik dan mudah terpikat wanita. Seperti pada kutipan. 

“Mereka, Wartini dan Syamsu sering bermain musik bersama. Wartini 

bermain piano dan Syamsu bermain biola. Sejak datang Syamsulah, Wartini 

mulai bermain piano kembali. Sekali, malam-malam, Wartini dan Syamsu 

memainkan lagu Ave Maria, karangan Gounod…” 

 

4. Latar 

a.    Latar waktu:  

1) Siang hari. Seperti pada kutipan. 

“Aneh betul. Kami sedang duduk-duduk pula di beranda depan. Hari panas 

alang kepalang. Adik Usup m empermain-mainkan ujung kebaya ibu, 

sampai kebaya itu robek dibuatnya. Hampir-hampir ia menangis dimarahi 

ibu.” 

 

2) Sore hari. Seperti pada kutipan. 

“Matahari sudah mulai condong ke Barat. Sebentar lagi ia akan hilang dari 

pandangan mata. Lampu di beranda depan sudah terpasang ibu. Zulbahri 

terus juga bercerita. Kami mendengarkan dengan penuh perhatian.” 

 

3) Malam hari. Seperti pada kutipan. 
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“Angin malam mendesir-desirkan daun-daun jarak. Bulan semakin terang.” 

 

b. Latar Tempat 

1) Di beranda rumah. Seperti pada kutipan. 

“Malam bulan purnama raya. Kami duduk di beranda depan. Ayah dan ibu 

bercakap sebentar-sebentar.” 

 

2) Di jalan. Seperti pada kutipan. 

“Kami menoleh ke arah jalan. Memang Zulbahri itu. Seperti biasa ia tertawa 

masuk, lalu duduk. Semua perbuatan Zulbahri bagi orang yang baru kenal 

dia, aneh. Tapi bagi kami sudah biasa.” 

 

3) Di rumah Zulbahri. Seperti pada kutipan. 

“Perasaan-perasaan yang demikian menjadikan daku menjadi sangat 

curiga. Segala percakapan Wartini dengan Syamsu kupikir-meminta, jika-

jika ada memiliki arti yang lain. Dengan sering pula kudengarkan 

percakapan orang itu dari balik dinding. Tapi belum pernah aku mendengar 

perkataan Syamsu yang melewati batas. Syamsu tetap menjaga kesopanan.” 

 

c. Latar sosial dalam cerpen Ave Maria adalah ada di dalam lingkungan pada 

masa perang jepang. Cerpen ini juga memperlihatkan mengenai suatu 

perselingkuhan  yang melanggar norma agama. 

5. Alur yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah alur campuran atau alur 

maju mundur. 

6. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Ave Maria yaitu sudut pandang 

pola orang pertama dan kedudukan pengarang sebagai pengamat tidak 

langsung, karena pengarang menggunakan kata ganti “aku” dan pengarang 

tidak terlibat langsung dengan keadaan yang dialami Zulbahri, pengarang 

hanya terlibat secara tidak langsung dan pengarang hanya bertindak sebagai 

pengamat. Seperti pada kutipan.  
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“Angin malam mulai meresapkan pengaruhnya. Badanku terasa dingin. 

Bulu-bulu tangan berdiri tegak karena dingin.” 

 

7. Gaya penceritaan dalam cerpen Ave Maria karya Idrus yaitu pengarang 

menggunakan gaya penceritaan dengan cara mengungkapkan masalah yang 

ditampilkannya. Menggunakan tataan kata dan kalimat yang ringan tetapi 

puitis. Pengarang mampu menggambarkan tempat atau situasi sederhana 

terlihat megah dan nyata. Cerpen ini juga mengandung unsur kebarat-baratan 

terbukti dengan dimasukkannya dua lagu barat yaitu Ave Maria ciptaan 

Gounod dan Manuetto in G ciptaan Beethoven 

8. Amanat yang terdapat dalam cerpen Ave Maria karya Idrus yaitu: 

a. Sesuatu yang menjadi benang merah pemicu retaknya suatu perkawinan salah 

satunya adalah perselingkuhan. Maka jauhilah perbuatan yang melanggar 

norma agama tersebut.  

b. Jangan pernah mengingkari dan mengkhianati komitmen sebuah perkawinan. 

c. Kesedihan yang datang bukan untuk dinikmati tetapi untuk dilewati. 

 

D. Soal dan Kunci Jawaban Tugas Kelompok Siklus Kedua Pertemuan 

Pertama 

 

Soal! 

1. Jelaskan tema dalam cerita pendek “Pak Tua dan Tikus”! 

2. Jelaskan tokoh dalam cerita pendek “Pak Tua dan Tikus”! 

3. Jelaskan penokohan dalam cerita pendek “Pak Tua dan Tikus”! 

4. Jelaskan latar dalam cerita pendek “Pak Tua dan Tikus”! 

5. Jelaskan alur dalam cerita pendek “Pak Tua dan Tikus”! 

6. Jelaskan sudut pandang dalam cerita pendek “Pak Tua dan Tikus”! 
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7. Jelaskan gaya penceritaan dalam cerita pendek “Pak Tua dan Tikus”! 

8. Jelaskan amanat dalam cerita pendek “Pak Tua dan Tikus”! 

Kunci Jawaban: 

1. Pak Tua yang malang. 

2. Pak Tua, tikus-tikus, dan pencuri. 

3. Penokohan: 

c. Pak Tua 

1) Baik, dibuktikan pada kutipan berikut ini. 

“…Pak Tua selalu menyisakan makanan untuk tikus-tikus tanah. Tikus tanah 

senang, Pak Tua tidak merasa kesepian...”  

 

2) Lemah, dibuktikan pada kutipan berikut ini. 

“Pak Tua tak kuasa melawan. Pencuri pun mengikat tubuh Pak Tua.” 

 

d. Tikus-tikus 

4) Setia, dibuktikan pada kutipan berikut ini.  

“Di hutan itu Pak Tua mempunyai sahabat setia. Mereka adalah tikus-tikus 

tanah.” 

 

5) Pemberani, dibuktikan pada kutipan berikut ini. 

 

“Tanpa diduga oleh pencuri, tikus-tikus itu menyerang dirinya…” 

 

e. Pencuri 

1) Suka mencuri. Seperti pada kutipan berikut ini. 

 

“Hmm… terlalu lama aku bersembunyi di hutan ini. Dari gubuk reot ini pasti 

ada yang bisa kucuri,” gumam bayangan itu.” 

 

2) Tidak sopan. Seperti pada kutipan berikut ini. 

“Pencuri itu mengendap-endap masuk ke dalam gubuk. Tengok kanan 

tengok kiri mencari barang berharga.” 

 

3) Ceroboh. Seperti pada kutipan berikut ini. 
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“Ketika ia sedang berjalan berjingkat, lantai gubuk berderit terinjak.” 

“Krieet….” 

 

4) Penakut. Seperti pada kutipan berikut ini. 

“Ampun… ampun… ampun…,” teriaknya sambil berlari ke tengah hutan. 

 

            Cara yang dilakukan pengarang untuk melukiskan keadaan tokoh-tokoh 

dalam cerpen Pak Tua dan Tikus yaitu dengan cara analitik. Karena watak, sikap 

dan keadaan tokoh-tokohnya dijelaskan secara langsung oleh pengarang. 

Ditunjukan pada kalimat, berikut. 

“Jauh di tengah sebuah hutan tampak sebuah gubuk bambu. Gubuk itu milik 

Pak Tua. Ia hidup sebatang kara. Sanak saudara ia tak punya.” 

 

            Dalam kutipan tersebut jelas sekali bahwa pengarang dalam melukiskan 

tokoh Pak Tua dilakukan secara langsung. Artinya langsung dilukiskan bagaimana 

keadaan dari tokoh Pak Tua.  

            Keadaan tokoh tikus-tikus dilakukan dengan cara dramatik yaitu dengan 

melukiskan perbuatan tokoh.  

“Tanpa diduga oleh pencuri, tikus-tikus itu menyerang dirinya. Ada yang 

menggigit jari kaki, ada yang menyelusup ke balik baju, ada yang merambat 

hingga ke kepala.” 

 

            Berdasarkan kutipan tersebut dilukiskan watak tikus-tikus yang pemberani 

untuk menolong Pak Tua. 

            Keadaan tokoh si pencuri dilukiskan dengan cara dramatik dengan 

melukiskan perbuatan tokoh. 

“Hmm… terlalu lama aku bersembunyi di hutan ini. Dari gubuk reot ini pasti 

ada yang bisa kucuri,” gumam bayangan itu. 

 

 

 

 

 



 

289 
 

 
 

4. Latar  

a. Latar Tempat 

1) Hutan 

“Jauh di tengah sebuah hutan tampak sebuah gubuk bambu.” 

“Di hutan itu Pak Tua mempunyai sahabat setia.” 

2) Gubuk  

“Bila malam tiba, Pak Tua duduk di depan rumah menikmati nyanyian 

binatang-binatang malam.”  

“Pencuri itu mengendap-endap masuk ke dalam gubuk. Tengok kanan 

tengok kiri mencari barang berharga.” 

 

3) Di depan rumah 

“Bila malam tiba, Pak Tua duduk di depan rumah menikmati nyanyian 

binatang-binatang malam.” 

 

b. Latar waktu yang ada dalam cerpen ini yaitu pada malam hari. Seperti pada 

kutipan berikut ini. 

“Bila malam tiba, Pak Tua duduk di depan rumah menikmati nyanyian 

binatang-binatang malam.” 

“Pada suatu malam, tampak sebuah bayangan mendekati gubuk Pak Tua.” 

“Dende… dende… dende,” jerit Pak Tua memecah keheningan malam.” 

“Teriak yang lebih ke…,” sahut pencuri. Belum selesai bicara, pencuri 

mendengar suara aneh di kegelapan malam.” 

 

c. Latar Sosial, berada di lingkungan hutan yang sepi karena Pak Tua hidup 

sebatang kara. 

5. Alur yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur maju karena menceritakan 

dari awal sampai akhir cerita. 

6. Sudut pandang yang digunakan adalah pola orang ketiga sudut pandangan 

serba tahu. Karena pengarang menggunakan kata ganti “Ia” dan “nama orang”. 

7. Gaya penceritaan  
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            Pengarang menggunakan gaya dengan cara mengungkapkan masalah yang 

ditampilkannya. Pada saat tahap klimaks pengarang mengungkapkan masalah pada 

saat si pencuri masuk ke gubuk Pak Tua. 

            Pilihan kata yang dipakai oleh pengarang menggunakan beberapa gaya 

bahasa, yaitu: 

b. Tengok kanan, tengok kiri mencari barang berharga. (majas repetisi) 

c. Pencuri itu mengendap-endap masuk ke dalam gubuk. (majas repetisi) 

d. “Dari gubuk reot ini pasti ada yang bisa kucuri…” (majas litotes) 

e. “Eh… diam tua bangka,” jawab pencuri langsung menyerang Pak Tua. (majas 

sarkasme) 

f. “dende… dende… dende,” jerit Pak Tua memecah keheningan malam. (majas 

repetisi dan majas hiperbola) 

g. Pak tua dan sahabat-sahabatnya lalu merayakan kemenangan mereka. (majas 

repetisi) 

h. “Terima kasih dende, terima kasih,” kata Pak Tua. (majas repetisi) 

i. “Ampun… ampun… ampun…,” teriaknya sambil berlari tengah malam. 

(majas repetisi) 

j. “Aduh, aduh, hi… tikus lepaskan aku,” teriak pencuri. (majas repetisi) 

8. Amanat dalam cerpen ini yaitu mencuri adalah perbuatan tidak baik/tercela. 

Segala bentuk kejahatan akan ada balasannya. Seperti pada kutipan berikut ini. 

“Tanpa diduga oleh pencuri, tikus-tikus itu menyerang dirinya. Ada yang 

menggigit jari kaki, ada yang menyelusup ke balik baju, ada yang merambat 

hingga ke kepala. 

“Aduh, aduh, hi… tikus, lepaskan aku,” teriak pencuri. 

Tikus-tikus itu terus menyerang pencuri. Pencuri tidak tahan lagi. Ia lalu lari 

menyelamatkan diri.” 
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Lampiran C.1 

 

A. Uji Normalitas Data 

1. Analisis Rata-Rata Skor Siklus Kesatu 

a. Tabel Persiapan Penentuan Mean pada Siklus Kesatu (Pertemuan 

Pertama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Banyak data (N)  = 36 

 

(2) Nilai Tertinggi (Xmak)  = 88 

 

(3) Nilai Terkecil (Xmin) = 40 

 

(4) Rentang  = 𝑋𝑚𝑎𝑘 −  𝑋𝑚𝑖𝑛 

             = 88 - 40 

                  = 48 

Kelas Interval F x Fx 

40-42 1 41 41 

43-45 0 44 0 

46-48 0 47 0 

49-51 4 50 200 

52-54 3 53 159 

55-57 0 56 0 

58-60 1 59 59 

61-63 6 62 372 

64-66 0 65 0 

67-69 4 68 272 

70-72 4 71 284 

73-75 5 74 370 

76-78 0 77 0 

79-81 5 80 400 

82-84 2 83 166 

85-87 0 86 0 

88-90 1 89 89 

Jumlah 36  2.412 
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(5) Banyak Kelas = 1 + 3,3 log N 

= 1 + 3,3 (log 36) 

= 1 + 3,3 (1,56) 

= 1 + 5,14 

= 6,14 diambil→ 6 

 

(6) Panjang Kelas = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 + 1 

= 
48

6
 + 1  

= 8 + 1 

= 9 

(7) Mean = 
𝐹𝑖

𝑁
 

 = 
2412

36
 

= 67 

b. Tabel Persiapan Penentuan Simpangan Baku 

Kelas Interval F X Fx Fkum 𝒙𝒊 f𝒙𝒊 f𝒙𝟐 

40-42 1 41 41 1 -26 -26 676 

43-45 0 44 0 1 -23 0 0 

46-48 0 47 0 1 -20 0 0 

49-51 4 50 200 5 -17 -68 4.624 

52-54 3 53 159 8 -14 -42 1.764 

55-57 0 56 0 8 -11 0 0 

58-60 1 59 59 9 -8 -8 64 

61-63 6 62 372 15 -5 -30 900 

64-66 0 65 0 15 -2 0 0 

67-69 4 68 272 19 1 4 16 

70-72 4 71 284 23 4 16 256 

73-75 5 74 370 28 7 35 1.225 

76-78 0 77 0 28 10 0 0 

79-81 5 80 400 33 13 65 4.225 

82-84 2 83 166 35 16 32 1.024 

85-87 0 86 0 35 19 0 0 

88-90 1 89 89 36 22 22 484 

Jumlah 36  2.412    15.258 
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(8) Standar Deviasi (s) = 
√𝑓(𝑥−�̅�)2

𝑁
 

 

= 
√15258

36
 

    = 20,58 dibulatkan→ 21 

(9) Median  (Me)  = b + p [
𝑛
2

 ─ 𝐹

𝑓
] 

 = 66,5 + 3 [36:2−19

4

] 

    = 66,5 + 3 
−1

4
 

    = 66,5 + 3 [-0,25] 

    = 66,5 + [-0,75] 

    = 65,75 

 

(10) Modus (Mo)  = b + p (
𝑏1

𝑏1+𝑏2
) 

= 60,5 + 3  (
6−1

(6−1)+(6+0)
) 

 

= 60,5 + 3 (
5

11
) 

= 60,5 + 3 (0,45) 

= 60,5 + 1,35 

= 61,85 

 

c. Tabel Persiapan Perhitungan Mean  pada Siklus Kesatu (Pertemuan 

Kedua) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas Interval F X Fx 

56-58 2 57 114 

59-61 0 60 0 

62-64 4 63 252 

65-67 0 66 0 

68-70 9 69 621 

71-73 0 72 0 

74-76 10 75 750 

77-79 0 78 0 

80-82 7 81 567 

83-85 0 84 0 

86-88 4 87 348 

Jumlah 36  2.652 
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1) Banyak data (N)  = 36 

 

2) Nilai Tertinggi (Xmak)  = 87 

 

3) Nilai Terkecil (Xmin) = 56 

 

4) Rentang  = 𝑋𝑚𝑎𝑘 −  𝑋𝑚𝑖𝑛 

             = 87 - 56 

                  = 31 

 

5) Banyak Kelas = 1 + 3,3 log N 

= 1 + 3,3 (log 36) 

= 1 + 3,3 (1,56) 

= 1 + 5,14 

= 6,14 diambil→ 6 

 

 

6) Panjang Kelas = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 + 1 

= 
31

6
 + 1  

= 5,16 + 1 

= 6,16 diambil→ 6 

7) Mean = 
𝐹𝑖

𝑁
 

 = 
2646

36
 

= 73,5 

d. Tabel Persiapan Penentuan Simpangan Baku 

Kelas Interval F X Fx FKum 𝒙𝒊 f𝒙𝒊 f𝒙𝟐 

56-58 2 57 114 2 -16,5 -33 1.089 

59-61 0 60 0 2 -13,5 0 0 

62-64 4 63 252 6 -10,5 -42 1.764 

65-67 0 66 0 6 -7,5 0 0 

68-70 9 69 621 15 -4,5 -40,5 1.640,25 
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8) Standar Deviasi (s) = 
√𝑓(𝑥−�̅�)2

𝑁
 

 

= 
√10391

36
 

    = 16,9 dibulatkan→ 17 

 

9) Median  (Me)  = b + p [
𝑛
2

 ─ 𝐹

𝑓
] 

 = 73,5 + 3 [36:2−25

10

] 

    = 73,5 + 3 
−7

10
 

    = 73,5 + 3 [-0,7] 

    = 73,5 + [-2,1] 

    = 71,4 

 

10) Modus (Mo)  = b + p (
𝑏1

𝑏1+𝑏2
) 

= 73,5 + 3  (
10−0

(10−0)+(10+0)
) 

 

= 73,5 + 3 (
10

20
) 

= 73,5 + 3 (0,5) 

= 73,5 + 1,5 

= 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71-73 0 72 0 15 -1,5 0 0 

74-76 10 75 750 25 1,5 15 225 

77-79 0 78 0 25 4,5 0 0 

80-82 7 81 567 32 7,5 52,5 2.756,25 

83-85 0 84 0 32 10,5 0 0 

86-88 4 87 348 36 13,5 54 2.916 

Jumlah 36  2.652    10.391 
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2. Analisis Rata-Rata Skor Siklus Kedua 

a. Tabel Persiapan Penentuan Mean (Pertemuan Pertama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Banyak data (N)  = 36 

(2) Nilai Tertinggi (Xmak)  = 96 

(3) Nilai Terkecil (Xmin) = 79 

(4) Rentang  = 𝑋𝑚𝑎𝑘 −  𝑋𝑚𝑖𝑛 

             = 96 - 79 

                  = 17 

(5) Banyak Kelas = 1 + 3,3 log N 

= 1 + 3,3 (log 36) 

= 1 + 3,3 (1,56) 

= 1 + 5,14 

= 6,14 diambil→ 6 

 

(6) Panjang Kelas = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 + 1 

= 
17

6
 + 1  

= 2,8 + 1 

= 3,8 diambil→ 4 

 

 

Kelas Interval F x Fx 

79-81 15 80 1.200 

82-84 12 83 996 

85-87 0 86 0 

88-90 6 89 534 

91-93 1 92 92 

94-96 2 95 190 

Jumlah 36  3.012 
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(7) Mean = 
𝐹𝑖

𝑁
 

= 
2993

36
 

= 83,13 diambil→ 83 

 

b. Tabel Persiapan Penentuan Simpangan Baku 

 

(8) Standar Deviasi (s) = 
√𝑓(𝑥−�̅�)2

𝑁
 

 

= 
√3978

36
 

    = 10,5 

(9) Median  (Me)  = b + p [
𝑛
2

 ─ 𝐹

𝑓
] 

 = 81,5 + 3 [36:2−27

12

] 

    = 81,5 + 3 
−9

12
 

    = 81,5 + 3 [-0,75] 

    = 81,5 + [-2,25] 

    = 79,25 

 

(10) Modus (Mo)  = b + p (
𝑏1

𝑏1+𝑏2
) 

= 78,5 + 3  (
15−0

(15−0)+(15+12)
) 

 

= 78,5 + 3 (
15

42
) 

= 78,5 + 3 (0,35) 

= 78,5 + 1,05  

= 79,55 

Kelas Interval F X Fx FKum 𝒙𝒊 f𝒙𝒊 f𝒙𝟐 

79-81 15 80 1.200 15 -3 -45 2.025 

82-84 12 83 996 27 0 0 0 

85-87 0 86 0 27 3 0 0 

88-90 6 89 534 33 6 36 1.296 

91-93 1 92 92 34 9 9 81 

94-96 2 95 190 36 12 24 576 

Jumlah       3.978 
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c. Tabel Persiapan Perhitungan  Mean  pada Siklus Kedua (Pertemuan 

Kedua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Banyak data (N)  = 36 

(2) Nilai Tertinggi (Xmak)  = 100 

(3) Nilai Terkecil (Xmin) = 75 

 

(4) Rentang  = 𝑋𝑚𝑎𝑘 −  𝑋𝑚𝑖𝑛 

             = 100 - 75 

                  = 25 

(5) Banyak Kelas = 1 + 3,3 log N 

= 1 + 3,3 (log 36) 

= 1 + 3,3 (1,56) 

= 1 + 5,14 

= 6,14 diambil→ 6 

(6) Panjang Kelas = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 + 1 

= 
25

6
 + 1  

= 4,16 + 1 

= 5,16 diambil→ 5 

(7) Mean = 
𝐹𝑖

𝑁
 

= 
3068

36
 

= 85,2 diambil→ 85 

Kelas Interval F x Fx 

75-77 3 76 228 

78-80 0 79 0 

81-83 15 82 1.230 

84-86 0 85 0 

87-89 10 88 880 

90-92 0 91 0 

93-95 7 94 658 

96-98 0 97 0 

99-101 1 100 100 

Jumlah 36  3.096 
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b. Tabel Persiapan Penentuan Simpangan Baku 

 

(8) Standar Deviasi (s) = 
√𝑓(𝑥−�̅�)2

𝑁
 

 

= 
√7848

36
 

    = 14,7 dibulatkan → 15 

 

(9) Median  (Me)  = b + p [
𝑛
2

 ─ 𝐹

𝑓
] 

 = 80,5 + 3 [36:2−18

15

] 

    = 80,5 + 3 
0

15
 

    = 80,5 + 3 [0] 

    = 80,5 + 0 

    = 80,5 

 

(10) Modus (Mo)  = b + p (
𝑏1

𝑏1+𝑏2
) 

= 80,5 + 3  (
15−0

(15−0)+(15+0)
) 

 

= 80,5 + 3 (
15

30
) 

= 80,5 + 3 (0,5) 

= 80,5 + 1,5 

= 82 

 

 

Kelas Interval F X Fx FKum 𝒙𝒊 f𝒙𝒊 f𝒙𝟐 

75-77 3 76 228 3 -9 -27 729 

78-80 0 79 0 3 -6 0 0 

81-83 15 82 1.230 18 -3 -45 2.025 

84-86 0 85 0 18 0 0 0 

87-89 10 88 880 28 3 30 900 

90-92 0 91 0 28 6 0 0 

93-95 7 94 658 35 9 63 3.969 

96-98 0 97 0 35 12 0 0 

99-101 1 100 100 36 15 15 225 
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Lampiran C.2 

A. Analisis Nilai Chi Kuadrat Siklus Kesatu 

1. Tabel Frekuensi Observasi dan Ekspektasi Siklus Kesatu (Pertemuan 

Pertama) 

 

a. Menghitung nilai Z 

𝑍 =  
𝐵𝐾− �̅�

𝑑𝑠
  

  

1) 𝑍 =
39,5−67

21
  

         = −1,31  

2) 𝑍 =
42,5−67

21
  

         = −1,17 

3) 𝑍 =
45,5−67

21
  

         = −1,02 

4) 𝑍 =
48,5−67

21
  

         = −0,88 

5) 𝑍 =
51,5−67

21
  

         = −0,74  

6) 𝑍 =
54,5−67

21
  

         = −0,59  

7) 𝑍 =
57,5−67

21
  

         = −0,45  

8) 𝑍 =
60,5−67

21
  

         = −0,31  

9) 𝑍 =
63,5−67

21
  

         = −0,17  

10) 𝑍 =
66,5−67

21
  

         = −0,02  

11) 𝑍 =
69,5−67

21
  

         = 0,12  

12) 𝑍 =
72,5−67

21
  

= 0,26

Kelas Interval Oi Bk Z L Ei 

40-42 1 39,5 - 42,5 -1,31 & -1,17 0,0256 0,9 

43-45 0 42,5 - 45,5 -1,17 & -1,02 0,0329 1,1 

46-48 0 45,5 - 48,5 -1,02 & -0,88 0,0355 1,2 

49-51 4 48,5 - 51,5 -0,88 & -0,74 -0,0598 -2,1 

52-54 3 51,5 - 54,5 -0,74 & -0,59 0,148 5,3 

55-57 0 54,5 - 57,5 -0,59 & -0,45 0,0488 1,7 

58-60 1 57,5 - 60,5 -0,45 & -0,31 0,0519 1,8 

61-63 6 60,5 - 63,5 -0,31 & -0,17 0,0542 1,9 

64-66 0 63,5 - 66,5 -0,17 & -0,02 0,0595 2,1 

67-69 4 66,5 - 69,5 -0,02 & 0,12 0,0558 2,0 

70-72 4 69,5 - 72,5 0,12 & 0,26 0,1504 5,4 

73-75 5 72,5 - 75,5 0,26 & 0,40 0,258 9,2 

76-78 0 75,5 - 78,5 0,40 & 0,55 0,3642 13,1 

79-81 5 78,5 - 81,5 0,55 & 0,69 0,4637 16,6 

82-84 2 81,5 - 84,5 0,69 & 0,83 0,5516 19,8 

85-87 0 84,5 - 87,5 0,83 & 0,97 0,6307 22,7 

88-90 1 87,5 - 90,5 0,97 & 1,12 0,7026 25,2 

Jumlah 36     
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13) 𝑍 =
75,5−67

21
  

         = 0,40  

14) 𝑍 =
78,5−67

21
  

         = 0,55  

15) 𝑍 =
81,5−67

21
  

         = 0,69  

16) 𝑍 =
84,5−67

21
  

         = 0,83  

17) 𝑍 =
87 ,5−67

21
  

= 0,97 

 

b. Menghitung Nilai L Menggunakan Tabel Z 

 

1) L= 0,4049 – 0,3790 

= 0,0259 

2) L= 0,3790 – 0,3461 

= 0,0329 

3) L= 0,3461 – 0,3106 

= 0,0355 

4) L= 0,3106 – 0,3704 

= -0,0598 

5) L= 0,3704 – 0,2224 

= 0,148 

6) L= 0,2224 – 0,1736 

= 0,0488 

7) L= 0,1736 – 0,1217 

= 0,0519 

8) L= 0,1217 – 0,0675 

= 0,0542 

9) L= 0,0675 – 0,0080 

10) L= 0,0080 – 0,0478 

= 0,0558 

11) L= 0,0478 – 0,1026 

= 0,1504 

12) L= 0,1026 – 0,1554 

= 0,258 

13) L= 0,1554 – 0,2088 

= 0,3642 

14) L= 0,2088 – 0,2549 

= 0,4637 

15) L= 0,2549 – 0,2967 

= 0,5516 

16) L= 0,2967 – 0,3340 

= 0,6307 

17) L= 0,3340 – 0,3686 

= 0,7026

= 0,0595 
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c. Menghitung Nilai 𝐸𝑖 

 

𝐸𝑖=  𝑁 × 𝐿 

 

1) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,3790 

= 0,9 

2) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0329 

= 1,1 

3) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0355 

= 1,2 

4) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 (−0,0598) 

= -2,1 

5) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,148 

= 5,3 

6) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0488 

= 1,7 

7) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0519 

= 1,8 

8) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0542 

= 1,9 

9) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0595 

= 2,1 

 

10) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0558 

= 2,0 

11) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,1504 

= 5,4 

12) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,258 

= 9,2 

13) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,3642 

= 13,1 

14) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,4637 

= 16,6 

15) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,5516 

= 19,8 

16) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,6307 

= 22,7 

17) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,7026 

= 25,2 

 

 

d. Menghitung Nilai 𝑥2 chi kuadrat 

 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖− 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
  

𝑥2= (1−0,9)2

0,9
 + 

(0−1,1)2

1,1
 + 

(0−1,2)2

1,2
 + 

(4−(−2,1)2

−2,1
 + 

(3−5,8)2

5,8
 + 

(0−1,7)2

1,7
 + 

(1−1,8)2

1,8
+ 

(6−1,9)2

1,9
+  

(4−2,0)2

2,0
+  

(4−5,4)2

5,4
+  

(5−9,2)2

9,2
 + 

(0−13,1)2

13,1
 + 

(5−16,6)2

16,6
+  

(2−19,8)2

19,8
 + 

(0−22,7)2

22,7
 + 

(1−25,2)2

25,2
 

   = 0,01 + 1,1 + 1,2 + (−17,7) + 0,99 + 1,7 + 0,35 + 8,84 + 2,1 + 2 +

0,36 + 1,9 + 13,1 + 8,1 + 16,0 + 22,7 + 23,2  

   = 85,95  

 

e. Menentukan Derajat Kebebasan (db) = k – 3 

= 9 - 3 

 = 6 
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f. Menghitung Nilai 𝑋2daftar 

 

𝑋20,99 (6) =16,8 

 

g. Penentuan Normalitas 

 

            Harga 𝑋2  dengan derajat kebebasan (db) 6, dalam taraf signifikasi 99% 

diperoleh 16,8. Harga Chi Kuadrat 𝑋2 hitung ternyata jauh lebih besar dari harga 𝑋2 

tabel 𝑋2 hitung > 𝑋2 tabel 0,99 (6) tabel atau 85,95 > 16,8 maka data berdistribusi tidak 

normal. 

2. Tabel Frekuensi Observasi dan Ekspektasi Siklus Kesatu (Pertemuan Kedua) 

 

a. Menghitung Nilai Z 

 

𝑍 =  
𝐵𝐾− �̅�

𝑑𝑠
  

 

1) 𝑍 =
55,5−73,5

17
  

         = −1,05 

2) 𝑍 =
58,5−73,5

17
  

         = −0,88  

3) 𝑍 =
61,5−73,5

17
  

         = -0,70 

4) 𝑍 =
64,5−73,5

17
  

         = -0,52 

5) 𝑍 =
67,5−73,5

17
  

         = −0,35  

Kelas Interval Oi Bk Z L Ei 

56-58 2 55,5-58,5 -1,05 & -0,88 0,0371 1,3 

59-61 0 58,5-61,5 -0,88 & -0,70 0,0312 1,1 

62-64 4 61,5-64,5 -0,70 & -0,52 0,0809 2,9 

65-67 0 64,5-67,5 -0,52 & -0,35 0,0617 2,2 

68-70 9 67,5-70,5 -0,35 & -0,17 0,0693 2,5 

71-73 0 70,5-73,5 -0,17 & 0 0,0675 2,4 

74-76 10 73,5-76,5 0 & 0,17 0,0675 2,4 

77-79 0 76,5-79,5 0,17 & 0,35 0,2043 7,3 

80-82 7 79,5-82,5 0,35 & 0,52 0,3353 12,0 

83-85 0 82,5-85,5 0,52 & 0,70 0,4779 17,2 

86-88 4 85,5-88,5 0,70 & 0,88 0,59 21,2 
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6) 𝑍 =
70,5−73,5

17
  

         = −0,17  

7) 𝑍 =
73,5−73,5

17
  

         = 0  

8) 𝑍 =
76,5−73,5

17
  

         = 0,17  

9) 𝑍 =
79,5−73,5

17
  

         = 0,35  

10) 𝑍 =
82,5−73,5

17
  

         = 0,52 

11) 𝑍 =
85,5−73,5

17
  

         = 0,70  

12) 𝑍 =
88,5−73,5

17
  

         = 0,88  

 

 

b. Menghitung Nilai L Menggunakan Tabel Z 

 

1) L= 0,3531 – 0,3106 

= 0,0371 

2) L= 0,3106 – 0,2794 

= 0,0312 

3) L= 0,2794 – 0,1985 

= 0,0809 

4) L= 0,1985 – 0,1368 

= 0,0617 

5) L= 0,1368 – 0,0675 

= 0,0693 

6) L= 0,0675 – 0,0000 

7) L= 0,0000 – 0,0675 

= 0,0675 

8) L= 0,0675 – 0,1368 

= 0,2043 

9) L= 0,1368 – 0,1985 

= 0,3353 

10) L= 0,1985 – 0,2794 

= 0,4779 

11) L= 0,2794 – 0,3106 

= 0,59 

= 0,0675 

 

c. Menghitung Nilai 𝐸𝑖  

 

𝐸𝑖=  𝑁 × 𝐿 

 

1) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0371 

= 1,3 

2) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0312 

= 1,1 

3) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0809 

= 2,9 

4) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0617 

= 2,2 

5) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0693 

= 2,5 

6) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0675 

= 2,4 

7) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0675 

= 2,4 

8) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,2043 

= 7,3 

9) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,3353 

= 12,0 
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10) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,4779 

= 17,2 

11) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,59 

= 21,2 

 

d. Menghitung Nilai 𝑥2 chi kuadrat 

 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖− 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
  

𝑥2= (2−1,3)2

1,3
 + 

(0−1,1)2

1,1
 + 

(4−2,9)2

2,9
 + 

(0 − 2,2)2

2,2
 + 

(9−2,5)2

2,5
 + 

(0−2,4)2

2,4
 + 

(10−2,4)2

2,4
+ 

(0−7,3)2

7,3
+ 

(7−12,0)2

12,0
+  

(0−17,2)2

17,2
+  

(4−21,2)2

21,2
  

   = 0,37 + 1,1 + 0,41 + 2,2 + 16,9 + 2,4 + 24,0 + 7,3 + 2,0 + 17,2 + 13,9 

   = 87,78 

 

e. Menentukan Derajat Kebebasan (db) = k – 3 

= 6 - 3 

 = 3 

 

f. Menghitung Nilai 𝑋2daftar 

 

𝑋20,99 (3) = 11,3 

 

g. Penentuan Normalitas 

 

            Harga 𝑋2  dengan derajat kebebasan (db) 3, dalam taraf signifikasi 99% 

diperoleh 11,3. Harga Chi Kuadrat 𝑋2 hitung ternyata jauh lebih besar dari harga 𝑋2 

tabel 𝑋2 hitung > 𝑋2 tabel 0,99 (3) tabel atau 87,78 > 11,3 maka data berdistribusi tidak 

normal. 
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B. Analisis Nilai Chi Kuadrat Siklus Kedua 

 

1. Tabel Frekuensi Observasi dan Ekspektasi pada Siklus Kedua (Pertemuan 

Pertama) 

 

 

a. Menghitung Nilai Z 

 

𝑍 =  
𝐵𝐾− �̅�

𝑑𝑠
  

 

1) 𝑍 =
78,5−83

10,5
  

         = −0,42  

2) 𝑍 =
81,5−83

10,5
  

         = −0,14  

3) 𝑍 =
84,5−83

10,5
  

         = 0,14 

4) 𝑍 =
87,5−83

10,5
  

         = 0,42 

5) 𝑍 =
90,5−83

10,5
  

         = 0,71  

6) 𝑍 =
93,5−83

10,5
  

         = 1,0  

7) 𝑍 =
96,5−83

10,5
  

         = 1,28  

 

 

 

Kelas Interval Oi Bk Z L Ei 

79-81 15 78,5 - 81,5 -0,42 & -0,14 0,1071 3,8 

82-84 12 81,5 - 84,5 -0,14 & 0,14 0,1114 4,0 

85-87 0 84,5 - 87,5 0,14 & 0,42 0,2185 7,8 

88-90 6 87,5 - 90,5 0,42 & 0,71 0,424 15,2 

91-93 1 90,5 - 93,5 0,71 & 1,0 0,6025 21,6 

94-96 2 93,5 - 96,5 1,0 & 1,28 0,741 26,6 



 

307 
 

 
 

b. Menghitung Nilai L Menggunakan Tabel Z 

 

1) L= 0,1628 – 0,0557 

= 0,1071 

2) L= 0,0557 – 0,0557 

= 0,1114 

3) L= 0,0557 – 0,1628 

= 0,2185 

4) L= 0,1628 – 0,2612 

= 0,424 

5) L= 0,2612 – 0,3413 

= 0,6025 

6) L= 0,3413 – 0,3997 

= 0,741 

 

c. Menghitung Nilai 𝐸𝑖  

 

𝐸𝑖=  𝑁 × 𝐿 

 

1) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,1071 

= 3,8 

2) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,1114 

= 4,01 

3) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,2185 

= 7,8 

4) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,424 

= 15,2 

5) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,6025 

= 21,6 

6) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,741 

= 26,6 

 

d. Menghitung Nilai 𝑥2 chi kuadrat 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖− 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
  

𝑥2= (15−3,8)2

3,8
 + 

(12−4,0)2

4,0
 + 

(0−7,8)2

7,8
 + 

(6− 15,2)2

15,2
 + 

(1−21,6)2

21,6
 + 

(2−26,6)2

26,6
  

   = 33,01 + 16 + 7,8 + 5,93 + 19,64 + 22,75   

= 105,13 
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e. Menentukan Derajat Kebebasan (db) = k – 3 

= 4 - 3 

 = 1 

 

f. Menghitung Nilai 𝑋2daftar 

 

𝑋20,99 (1) = 6,63 

 

g. Penentuan Normalitas 

 

            Harga 𝑋2  dengan derajat kebebasan (db) 1, dalam taraf signifikasi 99% 

diperoleh 6,63. Harga Chi Kuadrat 𝑋2 hitung ternyata jauh lebih besar dari harga 𝑋2 

tabel 𝑋2 hitung > 𝑋2 tabel 0,99 (6) tabel atau 105,13 > 6,63 maka data berdistribusi 

tidak normal. 

 

2. Tabel Frekuensi Observasi dan Ekspektasi Siklus Kedua (Pertemuan Kedua) 

 

a. Menghitung Nilai Z 

 

𝑍 =  
𝐵𝐾− �̅�

𝑑𝑠
  

 

1) 𝑍 =
74,5−85

15
  

         = −0,7 

2) 𝑍 =
77,5−85

15
  

         = −0,5  

3) 𝑍 =
80,5−85

15
  

         = -0,3 

Kelas Interval Oi Bk Z L Ei 

75-77 3 75,5-77,5 -0,7 & -0,5 0,0665 2,3 

78-80 0 77,5-80,5 -0,5 & -0,3 0,0736 2,6 

81-83 15 80,5-83,5 -0,3 & -0,1 0,0781 2,8 

84-86 0 83,5-86,5 -0,1 & 0,1 0 0 

87-89 10 86,5-89,5 0,1 & 0,3 0,1577 5,6 

90-92 0 89,5-92,5 0,3 & 0,5 0,3094 11,1 

93-95 7 92,5-95,5 0,5 & 0,7 0,4495 16,1 

96-98 0 95,5-98,5 0,7 & 0,9 0,5738 20,6 

99-100 1 98,5-105,5 0,9 & 1,1 0,6802 24,4 
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4) 𝑍 =
83,5−85

15
  

         = -0,1 

5) 𝑍 =
86,5−85

15
  

         = 0,1  

6) 𝑍 =
89,5−85

15
  

         = 0,3  

7) 𝑍 =
92,5−85

15
  

         = 0,5  

8) 𝑍 =
95,5−85

15
  

         = 0,7  

9) 𝑍 =
98,5−85

15
  

         = 0,9  

10) 𝑍 =
101,5−85

15
  

         = 1,1 

 

b. Menghitung Nilai L Menggunakan Tabel Z 

 

1) L= 0,2580 – 0,1915 

= 0,0665 

2) L= 0,1915 – 0,1179 

= 0,0736 

3) L= 0,1179 – 0,0398 

= 0,0781 

4) L= 0,0398 – 0,0398 

= 0 

5) L= 0,0398 – 0,1179 

6) L= 0,1179 – 0,1915 

= 0,3094 

7) L= 0,1915 – 0,2580 

= 0,4495 

8) L= 0,2580 – 0,3159 

= 0,5738 

9) L= 0,3159 – 0,3643 

= 0,6802 

= 0,1577 

 

c. Menghitung Nilai 𝐸𝑖  

 

𝐸𝑖=  𝑁 × 𝐿 

 

1) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0665 

= 2,4 

2) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0736 

= 2,6 

3) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,0781 

= 2,8 

4) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0 

= 0 

5) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,1577 

6) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,3094 

= 11,1 

7) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,4495 

= 16,1 

8) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,5738 

= 20,6 

9) 𝐸𝑖 = 36 𝑥 0,6802 

= 24,4 

= 5,6



 

310 
 

 
 

d. Menghitung Nilai 𝑥2 chi kuadrat 

 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖− 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
  

𝑥2= (3−2,3)2

2,3
 + 

(0−2,6)2

2,6
  + 

(15 − 2,8)2

2,8
 + 

(0−0)2

0
 + 

(10−5,6)2

5,6
 + 

(0−11,1)2

11,1
+  

(7−16,1)2

16,1
+

 
(0−20,6)2

20,6
+ 

(1−24,4)2

24,4
  

   = 0,2 + 2,6 + 53,1 + 0 + 3,4 + 11,1 + 5,1 + 20,6 + 22,4  

 = 118,5  

 

e. Menentukan Derajat Kebebasan (db) = k – 3 

= 5 - 3 

 = 2 

 

 

f. Menghitung Nilai 𝑋2daftar 

 

𝑋20,99 (2) = 9,21 

 

 

g. Penentuan Normalitas 

 

            Harga 𝑋2  dengan derajat kebebasan (db) 2, dalam taraf signifikasi 99% 

diperoleh 9,21. Harga Chi Kuadrat 𝑋2 hitung ternyata jauh lebih besar dari harga 𝑋2 

tabel 𝑋2 hitung > 𝑋2 tabel 0,99 (2) tabel atau 118,5 > 9,21 maka data berdistribusi tidak 

normal. 
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Lampiran C.3 

UJI WILCOXON 

A. Uji Wiilcoxon Kemampuan Menganalisis Unsur-Unsur Pembangun Teks 

Cerita Pendek 

1. Daftar Data Rank Data Kelompok X (Siklus ke-1) dan Y (Siklus ke-2) 

No. X Y X-Y  Rank 

X-Y Positif Negatif 

1 79 83 -4 2,5  2,5 

2 54 83 -29 32,5  32,5 

3 71 79 -8 7,5  7,5 

4 54 79 -25 29  29 

5 67 79 -12 14,5  14,5 

6 54 79 -25 29  29 

7 79 88 -9 11  11 

8 67 83 -16 20  20 

9 83 96 -13 17  17 

10 50 79 -29 32,5  32,5 

11 79 88 -9 11  11 

12 79 88 -9 11  11 

13 50 79 -29 32,5  32,5 

14 50 79 -29 32,5  32,5 

15 75 83 -8 7,5  7,5 

16 40 79 -39 36  36 

17 67 83 -16 20  20 

18 50 83 -33 35  35 

19 63 88 -25 29  29 

20 63 79 -16 20  20 

21 71 88 -17 23,5  23,5 

22 75 83 -8 7,5  7,5 

23 71 83 -12 14,5  14,5 

24 75 79 -4 2,5  2,5 

25 75 79 -4 2,5  2,5 

26 79 96 -17 23,5  23,5 
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27 63 79 -16 20  20 

28 71 83 -12 14,5  14,5 

29 75 83 -8 7,5  7,5 

30 67 79 -12 14,5  14,5 

31 83 88 -5 5  5 

32 60 79 -19 25  25 

33 63 83 -20 39,5  39,5 

34 63 83 -20 39,5  39,5 

35 88 92 -4 2,5  2,5 

36 63 79 -16 20  20 

Jumlah 338 

 

2. Menentukan Nilai W 

 

𝑤 =  
𝑛(𝑛+1) 

𝑛
 - 𝑋

√𝑛 (𝑛+1)(2𝑛+1)

24
 

𝑊 0,01 (36) =
36(36+1)

4
 - 2,5758 √

36(36+1)(36+1)

24
 

                  =
1332

4
−  2,5758 √

49284

24
   

                               = 333 − 2,5758 (45,31)  

                  = 333 − 116,70 

                 = 216,3 

3. Penafsiran  

            Dari hasil membandingkan ternyata diketahui bahwa nilai W hitung lebih kecil 

daripada nilai W tabel dalam taraf signifikansi 0,01 hal ini dapat ditafsirkan bahwa 

kelompok X dengan kelmpok Y menunjukan perbedaan yang berarti. Artinya 

kelompok Y besar (lebih baik) daripada kelompok X. 
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B. Uji Wilcoxon Kemampuan Mengonstruksi Teks Cerita Pendek 

1. Daftar Data Rank Data Kelompok X (Siklus ke-1) dan Y (Siklus ke-2) 

No. X Y X-Y  Rank 

X-Y Positif Negatif 

1 87 94 -7 16  16 

2 69 94 -25 34,5  34,5 

3 69 81 -12 20  20 

4 75 81 -6 7,5  7,5 

5 87 94 -7 16  16 

6 69 81 -12 20  20 

7 81 87 -6 7,5  7,5 

8 62 81 -19 32  32 

9 81 87 -6 7,5  7,5 

10 75 81 -6 7,5  7,5 

11 75 81 -6 7,5  7,5 

12 69 87 -18 29  29 

13 75 81 -6 7,5  7,5 

14 62 75 -13 25  25 

15 81 87 -6 7,5  7,5 

16 56 87 -31 36  36 

17 62 81 -19 32  32 

18 69 75 -6 7,5  7,5 

19 75 87 -12 20  29 

20 75 81 -6 7,5  7,5 

21 75 81 -6 7,5  7,5 

22 75 81 -6 7,5  7,5 

23 87 94 -7 16  14,5 

24 69 87 -18 29  29 

25 69 81 -12 20  2,5 

26 87 100 -13 25  25 

27 81 87 -6 7,5  7,5 

28 75 94 -19 32  32 

29 81 87 -6 7,5  7,5 

30 62 75 -13 25  25 
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31 81 94 -13 25  25 

32 75 81 -6 7,5  7,5 

33 69 87 -18 29  29 

34 81 94 -13 25  25 

35 56 81 -25 34,5  34,5 

36 69 81 -12 20  20 

Jumlah 465 

 

2. Menentukan Nilai W 

 

𝑤 =  
𝑛(𝑛+1) 

𝑛
 - 𝑋

√𝑛 (𝑛+1)(2𝑛+1)

24
 

𝑊 0,01 (36) =
36(36+1)

4
 - 2,5758 √

36(36+1)(36+1)

24
 

                  =
1332

4
−  2,5758 √

49284

24
   

                             = 333 − 2,5758 (45,31)  

                  = 333 − 116,70 

                 = 216,3 

3. Penafsiran  

            Dari hasil membandingkan ternyata diketahui bahwa nilai W hitung lebih kecil 

daripada nilai W tabel dalam tarap signifikansi 0,01 hal ini dapat ditafsirkan bahwa 

kelompok X dengan kelmpok Y menunjukan perbedaan yang berarti. Artinya 

kelompok Y besar (lebih baik) daripada kelompok X. 
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Lampiran D.1 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII 

SMA NEGERI 3 TASIKMALAYA 
Jalan Letkol Basyir Surya No. 89 Telp. (0265) 334889 Tasikmalaya 

Website: http//www.sman3tasikmalaya.sch.id ; E-mail: sman3tasik@gmail.com 

 

 

    Tasikmalaya, Juli 2019 

             Guru Mata Pelajaran,   

 

 

Dra. Euis Rina K.   

NIP. 196411111989022001

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

 

L/P 

Menganalisis Unsur-Unsur 

Pembangun Cerita Pendek 

Mengonstruksi Sebuah Cerita 

Pendek 

1. Adliani Awalia Nopebrian P 70 75 

2. Alif Naufal Putra L 50 75 

3. Anisa Nurul Amalia P 60 83 

4. Ardi Kusumah Wijaya L 45 72 

5. Ari Ziddan Nugraha L 60 73 

6. Asis Nur Alamsyah L 40 65 

7. Asri Oktiara P 75 78 

8. Devina Sinta Nuraisah P 50 60 

9 Fajri ben Rahman P 73  65 

10. Hasby Assidiqi L 50 74 

11. Indri Puji Astuti P 70 65 

12. Meisya Zahra P 55 68 

13. Mochamad Rizki Ramdani L 40 73 

14. Muhammad Alfan Alfarizi L 50 63 

15. Muhammad Faris Aladly R. L 73 85 

16. Muhammad Ihsan Zaki L 40 60 

17. Muthia Saf ha Helvira P 60 75 

18. Najla Sahar L 40 72 

19. Petra Yosi Anantya Santosa L 60 73 

20. Putri Sulastri P 60  72 

21. Randie Amarul Akhfa  L 70 70 

22. Rena Mirka Octavia P 73 75 

23. Renata Indriani P 70 75 

24. Rizal Akhmad Fadillah N. L 73 63 

25. Shofa Marwah Noor P 65 75 

26. Silvia Eka Dhamayanti P 70 85 

27. Sinta Nurmalia P 60  65 

 28. Sirin Nida Juliana P 65 78 

29. Sofy Gustini Rahayu P 70 80 

30. Sopia Dewi Andini  P 65 70 

31. Tita Pratama Annissa  P 80 80 

32. Valerian Permana Sukma L 50 73 

33. Vina Delia Gustina P 55 80 

34. Vinna Vebri Safitri P 60  65 

35. Zakia Ashari P 65 80 

36. Zildan Ramadhani L 60  70 
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Lampiran D.2 

 

Pedoman Observasi Aktivitas Guru 

 

No. Uraian Kerja 
Kriteria Penilaian 

1 2 3 4 

I KEGIATAN AWAL ATAU PRA PEMBELAJARAN 

1. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa 

terlebih dahulu. 

    

2. Mengecek kehadiran peserta didik.     

3. Memberikan pertanyaan mengenai ulasan 

penjelasan tentang materi pembelajaran 

sebelumnya sebagai apersepsi. 

    

4. Menjelaskan kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, dan langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Team Assisted 

Individualization. 

    

II KEGIATAN INTI PEMBELAJAR 

1. Mengelompokkan peserta didik ke dalam 9 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 

anggota kelompok secara heterogen.  

    

2. Membagikan contoh teks cerpen yang harus 

dicermati peserta didik. 

    

3. Memberikan tugas tentang menganalisis unsur-

unsur pembangun (pada pertemuan ke-1) dan 

mengonstruksi teks cerpen (pada pertemuan ke-2). 

    

4. Membimbing dan mengontrol kegiatan kelompok 

yang dilakukan peserta didik apakah sudah 

dilakukan dengan benar atau belum. 

    

5. Mengarahkan peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas secara bergantian. 

    

6. Mengarahkan kelompok lain saling menilai 

kebenaran/ ketepatan penjelasan kelompok lain 

untuk perbaikan hasil kerja. 

    



 

317 
 

 
 

7. Menanggapi hasil presentasi peserta didik dan 

memberikan penguatan mengenai kebenaran 

informasi unsur-unsur pembangun teks cerpen. 

    

8. Memberikan kuis berupa Lembar Kerja Peserta 

Didik untuk dikerjakan secara individu. 

    

9. Menghitung perkembangan skor awal ke skor tes 

individu setiap anggota kelompok masing-masing 

untuk dijumlahkan dan dibagi jumlah anggota 

kelompok.  

    

10. Memberikan penghargaan pada kelompok dengan 

skor terbaik. 

    

III KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN 

1. Menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

    

2. Melaksanakan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

    

3. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remidi atau pengayaan. 

    

4. Mengakhiri pembelaran dengan mengucapkan 

salam dan berdoa. 

    

 

Keterangan: 

Kriteria penilaian 4 = dilaksanakan dengan sangat baik 

Kriteria penilaian 3 = dilaksanakan dengan baik 

Kriteria penilaian 2 = dilaksanakan kurang baik 

Kriteria penilaian 1 = tidak dilaksanakan 

     Tasikmalaya, Juli 2019 

     Kolaborator, 

 

  

     Dra. Euis Rina K. 

      NIP 196411111989022001 
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Pedoman Observasi Aktivitas Peserta Didik 
 

 

No. Aspek yang Diamati Ya Tidak Kriterian Penilaian 

 1 2 3 4 

1. Peserta didik 

menunjukkan sikap 

senang dalam 

pembelajaran. 

      

2. Peserta didik aktif saat 

pembelajaran. 

 

 

     

3. Peserta didik 

memerhatikan penjelasan 

guru. 

      

4. Peserta didik mencatat 

penjelasan guru. 

      

5. Peserta didik mengajukan 

pertanyaan kepada guru. 

      

6. Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari guru. 

      

7. Peserta didik 

mengerjakan tugas dari 

guru. 

      

8. Peserta didik aktif dalam 

diskusi kelompok. 

      

9. Peserta didik berani 

mengemukakan pendapat. 

      

10. Peserta didik menanggapi 

pendapat orang lain. 
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Keterangan: 

Kriteria penilaian 4 = dilaksanakan dengan sangat baik 

Kriteria penilaian 3 = dilaksanakan dengan baik 

Kriteria penilaian 2 = dilaksanakan kurang baik 

Kriteria penilaian 1 = tidak dilaksanakan  

  

     Tasikmalaya, Juli 2019 

      Observer,   

 

 

      Lilis Suryani 

     NPM 152121141 
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Lampiran D.3 

 

Pedoman Wawancara Peserta Didik 

 

Nama :  

Kelas  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

 

1. Apakah Anda mengetahui model Pembelajaran Team 

Assisted Individualization? 

  

2. Pernahkan Anda menggunakan model pembelajaran 

Team Assisted Individualization dalam pembelajaran 

menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi 

teks cerita pendek? 

  

3. Apakah model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization memudahkan Anda  dalam 

pembelajaran menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek? 
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Pedoman Wawancara Peserta Didik 

 

Nama :  

Kelas  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

 

1. Apakah Anda mengetahui model Pembelajaran Team 

Assisted Individualization? 

  

2. Pernahkan Anda menggunakan model pembelajaran 

Team Assisted Individualization dalam pembelajaran 

menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi 

teks cerita pendek? 

  

3. Apakah model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization memudahkan Anda  dalam 

pembelajaran menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek? 
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Pedoman Wawancara Peserta Didik 

 

Nama :  

Kelas  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

 

1. Apakah Anda mengetahui model Pembelajaran Team 

Assisted Individualization? 

  

2. Pernahkan Anda menggunakan model pembelajaran 

Team Assisted Individualization dalam pembelajaran 

menganalisis unsur-unsur pembangun dan mengonstruksi 

teks cerita pendek? 

  

3. Apakah model Pembelajaran Team Assisted 

Individualization memudahkan Anda  dalam 

pembelajaran menganalisis unsur-unsur pembangun dan 

mengonstruksi teks cerita pendek? 
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Lampiran D.4 
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Kriteria Penilaian Aspek Pengetahuan 

Siklus I 

 

Nama Peserta Didik : Shofa Marwah Noor 

Kelas   : XI MIPA 6 

 

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 Tidak tepat, tidak menjawab sesuai pertanyaan. 1 3 

2 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan tokoh cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

3 

Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan penokohan cerita pendek dengan 

lengkap. 

3 3 

4 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan latar cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

5 
Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan alur cerita pendek. 

2 3 

6 

Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan sudut pandang cerita 

pendek. 

2 3 

7 Tidak tepat, tidak menjawab sesuai pertanyaan. 1 3 

8 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan amanat cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

Skor Maksimal 24 

Skor yang Didapat 18 

Skor Akhir 75 
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Kriteria Penilaian Aspek Pengetahuan 

Siklus I 

 

Nama Peserta Didik : Tita Pratama Annissa 

Kelas   : XI MIPA 6 

  

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan tema cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

2 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan tokoh cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

3 
Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan penokohan cerita pendek. 

2 3 

4 
Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan latar cerita pendek. 

2 3 

5 
Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan alur cerita pendek. 

2 3 

6 

Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan sudut pandang cerita 

pendek. 

2 3 

7 

Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan gaya penceritaan cerita pendek dengan 

lengkap. 

3 3 

8 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan amanat cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

Skor Maksimal 24 

Skor yang Didapat 20 

Skor Akhir 83 
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Kriteria Penilaian Aspek Pengetahuan 

Siklus I 

 

Nama Peserta Didik : Fajri Ben Rahman 

Kelas   : XI MIPA 6 

  

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan tema cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

2 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan tokoh cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

3 

Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan penokohan cerita pendek dengan 

lengkap. 

3 3 

4 Tidak tepat, tidak menjawab sesuai pertanyaan. 1 3 

5 
Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan alur cerita pendek. 

2 3 

6 

Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan sudut pandang cerita 

pendek. 

2 3 

7 

Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan gaya penceritaan cerita pendek dengan 

lengkap. 

3 3 

8 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan amanat cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

Skor Maksimal 24 

Skor yang Didapat 20 

Skor Akhir 83 
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Kriteria Penilaian Aspek Keterampilan 

Siklus I 

 

Nama Peserta Didik : Silvia Eka Damayanti 

Kelas   : XI MIPA 6 

  

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 
Tidak tepat, tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tema. 

1 2 

2 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tokoh dengan bahasa sendiri. 

2 2 

3 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan penokohan dengan bahasa sendiri. 

2 2 

4 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan latar dengan bahasa sendiri. 

2 2 

5 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan alur dengan bahasa sendiri. 

2 2 

6 

Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan sudut  pandang dengan bahasa 

sendiri. 

2 2 

7 

Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan gaya penceritaan dengan bahasa 

sendiri. 

2 2 

8 
Tidak tepat, tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan amanat. 

1 2 

Skor Maksimal 16 

Skor yang Didapat 14 

Skor Akhir 87 
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Kriteria Penilaian Aspek Keterampilan 

Siklus I 

 

Nama Peserta Didik : Tita Pratama Annissa 

Kelas   : XI MIPA 6 

  

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 
Tidak tepat, tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tema. 

1 2 

2 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tokoh dengan bahasa sendiri. 

2 2 

3 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan penokohan dengan bahasa sendiri. 

2 2 

4 
Tidak tepat, tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan latar. 

1 2 

5 
Tidak tepat, tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan alur. 

1 2 

6 

Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan sudut  pandang dengan bahasa 

sendiri. 

2 2 

7 

Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan gaya penceritaan dengan bahasa 

sendiri. 

2 2 

8 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan amanat dengan bahasa sendiri. 

2 2 

Skor Maksimal 16 

Skor yang Didapat 13 

Skor Akhir 81  
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Kriteria Penilaian Aspek Keterampilan 

Siklus I 

 

Nama Peserta Didik : Adliani Awalia Nopebrian  

Kelas   : XI MIPA 6 

  

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 
Tidak tepat, tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tema. 

1 2 

2 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tokoh dengan bahasa sendiri. 

2 2 

3 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan penokohan dengan bahasa sendiri. 

2 2 

4 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan latar dengan bahasa sendiri. 

2 2 

5 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan alur dengan bahasa sendiri. 

2 2 

6 

Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan sudut  pandang dengan bahasa 

sendiri. 

2 2 

7 
Tidak tepat, tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan gaya penceritaan. 

1 2 

8 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan amanat dengan bahasa sendiri. 

2 2 

Skor Maksimal 16 

Skor yang Didapat 14 

Skor Akhir 87 
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Kriteria Penilaian Aspek Pengetahuan 

Siklus II 

 

Nama Peserta Didik : Shofa Marwah Noor 

Kelas   : XI MIPA 6 

  

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 
Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan tema  cerita pendek. 

2 3 

2 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan tokoh cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

3 

Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan penokohan cerita pendek dengan 

lengkap. 

3 3 

4 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan latar cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

5 
Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan alur cerita pendek. 

2 3 

6 

Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan sudut pandang cerita 

pendek. 

2 3 

7 

Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan gaya penceritaan cerita 

pendek. 

2 3 

8 
Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan alur cerita pendek. 

2 3 

Skor Maksimal 24 

Skor yang Didapat 19 

Skor Akhir 79 
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Kriteria Penilaian Aspek Pengetahuan 

Siklus II 

 

Nama Peserta Didik : Tita Pratama Annissa 

Kelas   : XI MIPA 6 

  

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan tema cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

2 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan tokoh cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

3 

Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan penokohan cerita pendek dengan 

lengkap. 

3 3 

4 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan latar cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

5 
Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan alur cerita pendek. 

2 3 

6 

Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan sudut pandang cerita 

pendek. 

2 3 

7 

Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan gaya penceritaan cerita 

pendek. 

2 3 

8 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan amanat cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

Skor Maksimal 24 

Skor yang Didapat 21 

Skor Akhir 88 
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Kriteria Penilaian Aspek Pengetahuan 

Siklus II 

 

Nama Peserta Didik : Fajri Ben Rahman 

Kelas   : XI MIPA 6 

  

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 
Kurang tepat, hanya mampu menunjukkan tanpa 

memberikan penjelasan tema  cerita pendek. 

2 3 

2 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan tokoh cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

3 

Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan penokohan cerita pendek dengan 

lengkap. 

3 3 

4 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan latar cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

5 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan alur cerita pendek dengan lengkap 

3 3 

6 

Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan sudut pandang cerita pendek dengan 

lengkap 

3 3 

7 

Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan gaya penceritaan cerita pendek dengan 

lengkap 

3 3 

8 
Tepat, mampu menunjukkan dan memberikan 

penjelasan amanat cerita pendek dengan lengkap. 

3 3 

Skor Maksimal 24 

Skor yang Didapat 23 

Skor Akhir 96 
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Kriteria Penilaian Aspek Keterampilan 

Siklus II 

 

Nama Peserta Didik : Silvia Eka Damayanti 

Kelas   : XI MIPA 6 

  

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tema dengan bahasa sendiri. 

2 2 

2 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tokoh dengan bahasa sendiri. 

2 2 

3 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan penokohan dengan bahasa sendiri. 

2 2 

4 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan latar dengan bahasa sendiri. 

2 2 

5 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan alur dengan bahasa sendiri. 

2 2 

6 

Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan sudut  pandang dengan bahasa 

sendiri. 

2 2 

7 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan gaya penceritaan. 

2 2 

8 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan amanat dengan bahasa sendiri 

2 2 

Skor Maksimal 16 

Skor yang Didapat 16 

Skor Akhir 100 

 

 

 

 

 

 



 

358 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

359 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

360 
 

 
 

Kriteria Penilaian Aspek Keterampilan 

Siklus II 

 

Nama Peserta Didik : Tita Pratama Annissa  

Kelas   : XI MIPA 6 

  

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tema dengan bahasa sendiri. 

2 2 

2 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tokoh dengan bahasa sendiri. 

2 2 

3 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan penokohan dengan bahasa sendiri. 

2 2 

4 
Tidak tepat, tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan latar. 

1 2 

5 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan alur dengan bahasa sendiri. 

2 2 

6 

Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan sudut  pandang dengan bahasa 

sendiri. 

2 2 

7 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan gaya penceritaan. 

2 2 

8 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan amanat dengan bahasa sendiri 

2 2 

Skor Maksimal 16 

Skor yang Didapat 15 

Skor Akhir 94 
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Kriteria Penilaian Aspek Keterampilan 

Siklus II 

 

Nama Peserta Didik : Adliani Awalia Nopebrian  

Kelas   : XI MIPA 6 

  

No. Kriteria Penilaian Skor 
Skor 

Maksimal 

1 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tema dengan bahasa sendiri. 

2 2 

2 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan tokoh dengan bahasa sendiri. 

2 2 

3 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan penokohan dengan bahasa sendiri. 

2 2 

4 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan latar dengan bahasa sendiri. 

2 2 

5 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan alur dengan bahasa sendiri. 

2 2 

6 

Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan sudut  pandang dengan bahasa 

sendiri. 

2 2 

7 
Tepat, mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan gaya penceritaan. 

2 2 

8 
Tidak tepat, tidak mampu menulis cerpen dengan 

memerhatikan amanat. 

1 2 

Skor Maksimal 16 

Skor yang Didapat 15 

Skor Akhir 94 
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Lampiran D.5 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN  

PESERTA DIDIK KELAS XI MIPA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik sedang berdiskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penulis sedang menjelaskan materi 
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Perwakilan kelompok mengemukakan hasil diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penulis sedang membentuk kelompok (Placement Test) 
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Kegiatan Pembukaan, apersepsi, dan memberi pengarahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penulis membagikan soal untuk dikerjakan secara berkelompok 
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Peserta didik melaksanakan tes akhir secara individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peserta didik melaksanakan tes akhir secara individu 
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Salah satu peserta didik akan mengemukakan pendapatnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penulis dan peserta didik sedang menyimpulkan materi pembelajaran 

 


