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ABSTRAK 

 

ALI NURHADI. NIM : 1211109266. “Pembelajaran Menulis Cerpen pada 

Siswa Kelas V SDN 1 Kemadohbatur Kecamatan Tawangharjo Kabupaten 

Grobogan Tahun Pelajaran 2014/2015”. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia; Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni; Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Widya Dharma Klaten. 

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan 1) Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran menulis cerpen yang dilaksanakan oleh guru Bahasa Indonesia kelas 

V SDN 1 Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan tahun 

pelajaran 2014/2015?, 2) Bagaimanakah hasil pembelajaran menulis cerpen pada 

siswa kelas V SDN 1 Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten 

Grobogan tahun pelajaran 2014/2015? Penelitian ini bertujuan 1) Untuk 

mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas V SDN 1 

Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 

2014/2015; 2) Untuk mengetahui hasil pembelajaran menulis cerpen pada siswa 

kelas V SDN 1 Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan 

tahun pelajaran 2014/2015. 

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Kemadohbatur. Waktu penelitian 

dilaksanakan bulan Februari sampai dengan bulan April 2015. Bentuk penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dan sumber 

data dalam penelitian ini adalah narasumber, dokumentasi, dan pengamatan. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

Dari hasil  penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen 

pada siswa kelas V SDN 1 Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten 

Grobogan tahun pelajaran 2014/2015 dapat dikemukakan simpulan sebagai 

berikut : 1) Materi yang disampaikan oleh guru tentang menulis cerpen 

berdasarkan RPP, 2) Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis cerpen adalah dengan metode pemberian tugas dan diskusi, 3) Media 

yang digunakan guru selama proses pembelajaran adalah contoh teks cerpen dari 

majalah dan buku paket, 4) Siswa cukup aktif dalam proses belajar mengajar, 5) 

Evaluasi yang dilakukan tidak sesuai dengan RPP. Guru hanya memberi evaluasi 

terhadap siswa dalam bentuk penugasan saja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Menulis merupakan suatu ketrampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

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

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan 

menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan struktur bahasa dan kosa 

kata. Ketrampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus 

melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. 

Sebagai seorang penulis, kita harus sering melakukan inovasi. Inovasi 

itulah yang membuat seseorang penulis digemari dan dilirik oleh berbagai 

kalangan. Membaca bagi seorang penulis, ibarat tenaga dalam bagi seorang 

pendekar. Banyak membaca akan membuat kita menjadi seseorang yang serba 

tahu, meski serba sedikit, namun memiliki spesialisasi tersendiri yang ia tekuni. 

Dan ini mutlak dibutuhkan bagi seorang penulis. 

Banyak para penulis yang mengeluh, bahwa saat menulis, idenya mentok 

di jalan. Salah satu penyebab dari permasalahan tersebut adalah karena sang 

penulis ternyata tidak memahami betul apa yang tengah ia tulis. Dengan menjadi 

seorang well rounded man seseorang yang serba tahu, kita akan terhindar dari 

permasalahan-permasalahan semacam itu. 

Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa keterampilan menulis sangat 

dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu berlebihan suatu ciri dari orang yang 

terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Sehubungan dengan hal ini, ada seorang 
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penulis yang mengatakan bahwa “menulis dipergunakan, melaporkan/ 

memberitahukan, dan memengaruhi; dan maksud serta tujuan seperti itu hanya 

dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya 

dan mengutarakannya dengan jelas, kejelasan ini bergantung pada pikiran, 

organisasi, pemakaian kata-kata, dan struktur kalimat.” (Morsey dalam Tarigan, 

2008:4) 

Tulisan tidaklah hanya sekedar menceritakankan, melukiskan, 

menggembarkan, ataupun menyakinkan, tetapi lebih menjelaskan sesuatu kepada 

para pembaca. Tulisan dalam gambar biasanya mempergunakan berbagai cara 

untuk mencapai tujuan itu, misalnya dengan pengklasifikasian, dan pembatasan. 

Semakin banyak kita mengetahui tentang seluk beluk tulisan, agaknya kita 

akan semakin baik kita menulis. Kalau mengerti serta memahami tulisan itu 

semakin baiklah kita menjalankan tugas dalam menulis, hal ini tidak hanya 

terasa akibatnya dalam mengikuti pembelajaran saja, tetapi juga dalam 

peningkatan karir di masa depan. 

Menulis merupakan kegiatan yang kurang menarik untuk saat ini jika 

dibandingkan dengan membaca apalagi menonton atau melihat. Siswa-siswa 

sekarang cenderung lebih suka menonton televisi dari pada menulis apa lagi 

menulis karya sastra. Televisi merupakan barang yang lebih menarik dari pada 

yang lain. Budaya menulis yang belum terbiasa dikalangan pelajar telah 

tergantikan oleh budaya menonton, khususnya televisi. 

Namun demikian cerita pendek, atau yang lebih populer dengan akronim 

cerpen, merupakan salah satu jenis fiksi yang banyak ditulis orang. Hampir 

setiap media massa yang terbit di Indonesia menyajikan cerpen setiap minggu. 
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Majalah-majalah hampir selalu memuat cerpen. Seolah-olah tanpa memuat 

cerpen, isi majalah itu tidak lengkap. Bahkan, pemancar-pemancar radio siaran 

juga punya rubrik cerpen yang diasuh secara berkala. 

Seolah-olah cerpen telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. 

Cerpen mempunyai pembaca dan pendengar yang disiarkan melalui radio. 

Cerpen menarik untuk dikaji dan sekaligus merupakan tantangan karena 

komunikasinya yang dibangun oleh suatu karya sastra masih abstrak. Artinya 

apa yang ingin disampaikan penulis belum tentu sama dengan yang dipahami 

oleh pembaca. Sesuai dengan sifatnya yang pendek itu, cerpen biasanya dapat 

dibaca dalam waktu singkat. Orang-orang yang sedang menunggu jadwal 

keberangkatan bus, sambil menunggu giliran di salon, merupakan konsumen 

cerpen. Remaja-remaja yang memiliki kelebihan uang jajan tidak sedikit untuk 

membeli majalah remaja atau majalah khusus berisi cerpen. Tidak sedikit 

jumlahnya kaum remaja di Indonesia yang memerlukan bacaan berupa cerpen-

meski bukan bacaan wajib, akan tetapi merupakan lahan subur bagi penulis 

cerpen, terutama penulis cerpen untuk konsumsi remaja.  

Pembelajaran menulis cerpen yang diajarkan di Sekolah Dasar Negeri 1 

Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan kurang 

mendapat perhatian dari para siswa terbukti masih banyak nilai yang rendah 

mata pelajaran Bahasa Indonesia secara keseluruhan dan khususnya pada 

kompetensi dasar menulis cerpen. Perhatian yang kurang terhadap pengajaran 

menulis cerpen ini menyebabkan kurang akrabnya siswa dengan menulis cerpen. 

Apalagi tidak ditunjangnya oleh sarana dan prasarana perpustakaan yang ikut 



 4 

menunjang keberhasilan mempelajari sastra seperti minimnya buku-buku yang 

ada hubungannya dengan sastra khususnya cerpen.  

Hambatan terbesar dalam mempelajari karya sastra ini adalah adanya 

anggapan dari para siswa bahwa menulis cerpen kurang bermanfaat. Anggapan 

yang keliru itu yang harus diluruskan agar bagaimana para siswa suka untuk 

menulis cerpen. Cerpen merupakan karya sastra yang dihasilkan dan dinikmati 

serta dapat disajikan dalam berbagai cara, yaitu langsung diucapkan lewat radio, 

majalah, buku dan sebagainya. Bahan pokok dalam pengajaran sastra adalah 

bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Salah satu hasil karya sastra 

adalah menulis cerpen yang merupakan seni kreatif yang menggunakan bahasa 

sebagai medianya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan.  

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas peneliti sangat tertarik untuk 

memfokuskan kajian pada pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas V SD 

Negeri 1 Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan penulis mengambil judul tersebut di atas adalah : 

1. Alasan Objektif 

a.  Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis. 

b.  Membina kemampuan menulis siswa, yaitu dalam menulis cerpen. 

2. Alasan Subjektif 

a. Judul penelitian ini telah sesuai dengan jurusan dan program studi 

Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. 
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b. Objek penelitian dapat dijangkau oleh penulis, baik ditinjau dari segi 

waktu, tenaga, pikiran, maupun biaya yang diperlukan dalam 

menyelesaikan penelitian. 

C.  Penegasan Judul 

Untuk memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam 

judul skripsi, perlu adanya penegasan judul. Adapun istilah-istilah tersebut 

adalah : 

1. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya (Suyatinah, 2005 : 12). 

2.  Menulis 

menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang. Sehingga 

orang lain dapat membaca lambang-lambang grafis tersebut kalau mereka 

memahami bahasa dan gambaran grafik itu (Tarigan, 2008 : 7). 

3.  Cerpen 

Merupakan karya sastra yang secara fisik pendek, adanya sifat rekaan 

dan adanya sifat naratif atau penceritaan. 

Maksud judul penelitian ini secara keseluruhan adalah penulis ingin 

membahas pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas V SDN 1 

Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.  
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D.  Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang diteliti, yaitu 

tentang pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen, dan masalah apa saja yang 

dihadapi baik oleh guru maupun siswa kelas V SDN 1 Kemadohbatur, 

Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2014/2015. 

E.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

menulis cerpen yang dilaksanakan oleh guru Bahasa Indonesia kelas V SDN 1 

Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 

2014/2015? 

F.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas V SDN 1 

Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 

2014/2015.  

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan perbandingan 

atau literature bagi peneliti lain dimasa yang akan datang. 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan atau 

menambah pengetahuan mengenai pembelajaran menulis cerpen, utamanya 
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yang terkait dengan pelaksanaannya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, 

strategi yang diterapkan, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan interaksi 

guru-siswa sehingga masukan tersebut dapat digunakan oleh guru sebagai 

acuan untuk mendorong pada perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan 

berikutnya. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai 

pembelajaran menulis cerpen, diantaranya yang menyangkut dan 

berhubungan tentang penyediaan media pembelajaran dan penyediaan buku-

buku bacaan secara memadai. 

3. Bagi Para Pengambil Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga untuk berbagai 

kebijakan baru yang berkaitan dengan upaya perbaikan sistem pembelajaran 

bahasa Indoensia, khususnya menulis. Dengan mempertimbangkan hasil 

penelitian ini, para pengambil kebijakan dapat menetapkan alokasi waktu 

yang tepat, bahan ajar yang sesuai dengan kondisi siswa, sarana dan 

prasarana sekolah, serta keadaan sekolah dalam bentuk lain. Disamping 

perihal tersebut di atas, dalam pengaturan serta penataan tenaga pendidik, 

dan jenjang kependidikannya dapat diperhatikan.  

H.  Sistematika Penulisan skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari : 

Bab I Pendahuluan. Membahas tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II Landasan Teori. Berisi tentang pembelajaran, tinjauan tentang 

menulis, dan cerpen. 

Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang tempat dan waktu penelitian, 

bentuk dan strategi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab IV Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

Dari hasil  penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen 

pada siswa kelas V SDN 1 Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten 

Grobogan tahun pelajaran 2014/2015 dapat dikemukakan simpulan sebagai 

berikut : 

1. Materi yang disampaikan oleh guru tentang menulis cerpen berdasarkan 

RPP. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menulis cerpen 

adalah dengan metode pemberian tugas dan diskusi. 

3. Media yang digunakan guru selama proses pembelajaran adalah contoh teks 

cerpen dari majalah dan buku paket. 

4. Siswa cukup aktif dalam proses belajar mengajar. 

5. Evaluasi yang dilakukan tidak sesuai dengan RPP. Guru hanya memberi 

evaluasi terhadap siswa dalam bentuk penugasan saja. 

 

B.   Saran 

Dari hasil penelitian itu, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Pada saat pembelajaran berlangsung, hendaklah guru memperhatikan RPP 

yang telah disiapkan.  
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2. Materi pembelajaran tentang cerita pendek sebaiknya dipelajari oleh guru 

sebelum pembelajaran dilaksanakan. 

3. Sebelum siswa diberi tugas untuk menemukan ide pokok dalam sebuah 

cerpen, hendaklah guru menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang 

cerpen secara mendetail dan jelas. 

4. Guru harus bisa mengendalikan suasana dalam kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung. 
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