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ABSTRAK 

 

Ach Fadil. Upaya Peningkatan Keterampilan Menulis Cerkak dengan 

Media Film pada Siswa Kelas X1 MAN Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013. 

Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Universitas Muhammadiyah 

Purworejo. 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1) peningkatan keterampilan 

menulis cerkak pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 

setelah memperoleh pembelajaran keterampilan menulis cerkak dengan media 

film; (2) perubahan sikap belajar siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 

2012-2013 setelah mengikuti pembelajaran menulis cerkak dengan media film. 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah kelas X1 MAN Purworejo 

berjumlah 30 siswa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan desain menurut Kemmis dan Mc Teggart 

yaitu dua siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan tes dan nontes. 

Alat yang digunakan dalam pengambilan data berupa film, pedoman pengamatan, 

dan dokumentasi. 

Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa menulis cerkak dengan media 

film mampu meningkatkan keterampilan menulis cerkak pada siswa kelas X1 

MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 dan merubah belajar siswa  kelas X1 

MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013. Rata-rata nilai keterampilan menulis 

cerkak dengan media film pada prasiklus sebesar 56,67 termasuk katagori kurang, 

rata-rata nilai siklus I mencapai 65,5 termasuk kategori cukup, dan rata-rata nilai 

siklus II mencapai 78,67 termasuk dalam kategori baik, sehingga peningkatan 

nilai keterampilan menulis cerkak pada prasiklus ke siklus I adalah 9,83, siklus I 

ke siklus II adalah 13,17, prasiklus ke siklus II adalah 23. Hasil pengamatan siklus 

I 16,66% siswa bersikap belajar yang positif, pada siklus II meningkat menjadi 

80% siswa sudah bersikap belajar yang positif. 

 

Kata Kunci: keterampilan menulis cerkak, media film,  
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ABSTRAK 

 

Ach Fadil. Upaya Peningkatan Keterampilan Menulis Cerkak dengan 

Media Film pada Siswa Kelas X MAN Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013. 

Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Universitas Muhammadiyah 

Purworejo. 2012. 

Panaliten punika nggadhahi ancas ngandharaken: (1) asil sinau nulis 

cerkak ngginakaken media film siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 

2012-2013; (2) ngindhaaken aktivitas siswa wonten kaprigelan nulis cerkak 

ngginakaken media film siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013. 

Subjek panaliten wonten panaliten punika kelas X1 MAN Purworejo 

kanthi 30 siswa. Panaliten menika panaliten tindakan kelas midherek Kemmis lan 

Mc Teggart ingkang ngemot kalih siklus. Saben siklus tahapanipun saking 

perencanaan, pelaksanaan tindakan,observasi lan refleksi. Instrumen ingkang 

dipunginakaken inggih punika kanthi tes lan nontes. Instrumen punika inggih 

punika arupi film basa Jawa, Pedoman Pengamatan lan Dokumentasi. 

Asil analisis ingkang sampun diaturaken saking pasinaon nulis cerkak 

kelawan film mindhak lan aktivitas  siswa wonten pasinaon nulis cerkak kelawan 

film saget sae. Biji nulis cerkak prasiklus 56,67, siklus I 65,5, lan siklus II 78,67, 

sahingga prasiklus lan siklus I  mindhak 9,83, siklus I lan siklus II mindhak 13,17, 

prasiklus lan siklus II mindhak 23. Asil pengamatan sinau ugi mindhak saking 

16,66% dugi 80%. 

 

Kata Kunci: kaprigelan nulis cerkak, media film,  
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ABSTRAK 

 

Ach Fadil. Upaya Peningkatan Keterampilan Menulis Cerkak dengan 

Media Film pada Siswa Kelas X1 MAN Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013. 

Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Universitas Muhammadiyah 

Purworejo. 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1) peningkatan keterampilan 

menulis cerkak pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 

setelah memperoleh pembelajaran keterampilan menulis cerkak dengan media 

film; (2) perubahan sikap belajar siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 

2012-2013 setelah mengikuti pembelajaran menulis cerkak dengan media film. 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah kelas X1 MAN Purworejo 

berjumlah 30 siswa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan desain menurut Kemmis dan Mc Teggart 

yaitu dua siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan tes dan nontes. 

Alat yang digunakan dalam pengambilan data berupa film, pedoman pengamatan, 

dan dokumentasi. 

Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa menulis cerkak dengan media 

film mampu meningkatkan keterampilan menulis cerkak pada siswa kelas X1 

MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 dan merubah belajar siswa  kelas X1 

MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013. Rata-rata nilai keterampilan menulis 

cerkak dengan media film pada prasiklus sebesar 56,67 termasuk katagori kurang, 

rata-rata nilai siklus I mencapai 65,5 termasuk kategori cukup, dan rata-rata nilai 

siklus II mencapai 78,67 termasuk dalam kategori baik, sehingga peningkatan 

nilai keterampilan menulis cerkak pada prasiklus ke siklus I adalah 9,83, siklus I 

ke siklus II adalah 13,17, prasiklus ke siklus II adalah 23. Hasil pengamatan siklus 

I 16,66% siswa bersikap belajar yang positif, pada siklus II meningkat menjadi 

80% siswa sudah bersikap belajar yang positif. 

 

Kata Kunci: keterampilan menulis cerkak, media film,  
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ABSTRAK 

 

Ach Fadil. Upaya Peningkatan Keterampilan Menulis Cerkak dengan 

Media Film pada Siswa Kelas X MAN Purworejo Tahun Ajaran 2012/2013. 

Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Universitas Muhammadiyah 

Purworejo. 2012. 

Panaliten punika nggadhahi ancas ngandharaken: (1) asil sinau nulis 

cerkak ngginakaken media film siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 

2012-2013; (2) ngindhaaken aktivitas siswa wonten kaprigelan nulis cerkak 

ngginakaken media film siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013. 

Subjek panaliten wonten panaliten punika kelas X1 MAN Purworejo 

kanthi 30 siswa. Panaliten menika panaliten tindakan kelas midherek Kemmis lan 

Mc Teggart ingkang ngemot kalih siklus. Saben siklus tahapanipun saking 

perencanaan, pelaksanaan tindakan,observasi lan refleksi. Instrumen ingkang 

dipunginakaken inggih punika kanthi tes lan nontes. Instrumen punika inggih 

punika arupi film basa Jawa, Pedoman Pengamatan lan Dokumentasi. 

Asil analisis ingkang sampun diaturaken saking pasinaon nulis cerkak 

kelawan film mindhak lan aktivitas  siswa wonten pasinaon nulis cerkak kelawan 

film saget sae. Biji nulis cerkak prasiklus 56,67, siklus I 65,5, lan siklus II 78,67, 

sahingga prasiklus lan siklus I  mindhak 9,83, siklus I lan siklus II mindhak 13,17, 

prasiklus lan siklus II mindhak 23. Asil pengamatan sinau ugi mindhak saking 

16,66% dugi 80%. 

 

Kata Kunci: kaprigelan nulis cerkak, media film,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  
A. Latar Belakang Masalah 

Keterampilan berbahasa mencakup empat komponen, yaitu 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang mempunyai peran sangat penting dan mendasar. 

Menulis bukan merupakan keterampilan yang datang dengan sendirinya, 

melainkan harus melalui latihan dan praktik secara teratur. Keterampilan 

menulis dapat dikuasai apabila keterampilan-keterampilan sebelumnya sudah 

dikuasai, sehingga menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

sangat kompleks. 

Pembelajaran menulis memiliki kedudukan utama dalam pendidikan. 

Oleh sebab itu, upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis harus 

ditingkatkan. Tujuan pembelajaran di sekolah adalah agar siswa memiliki 

kemampuan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Pembelajaran menulis diarahkan agar siswa mampu memahami dan 

mengkomunikasikan ide atau pesan dalam bentuk tulisan. Keterampilan 

menulis merupakan gambaran penguasan bahasa sebab keterampilan menulis 

merupakan keterampilan yang menggabungkan tiga keterampilan berbahasa 

yang lain yaitu menyimak, membaca, berbicara. 

Penggunaan media yang variatif bertujuan agar meningkatkan 

motivasi belajara siswa. Selain itu, media juga merangsang siswa untuk 

mengingat apa yang sudah dipelajari. Media yang baik juga akan 

1 
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mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik serta 

mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik dengan benar. 

MAN Purworejo adalah MA yang memiliki 2 kampus, kampus satu 

terletak di desa Sindurjan kecamatan Purworejo kabupaten Purworejo dan 

kampus dua terletak di desa Pangen kecamatan Purworejo kabupaten 

Purworejo. Dipilihnya MAN Purworejo didasarkan pada dua alasan. Alasan 

pertama, MAN Purworejo adalah sekolah setingkat SMA yang berfokus pada 

pendidikan umum dan pendidikan agama Islam, sehingga dalam proses 

pembelajaran perlu metode, model, teknik, strategi, atau media pembelajaran 

yang baik untuk meningkatkan keterampilan siswa agar mampu bersaing 

dengan sekolah-sekolah SMA unggulan. Alasan kedua, MAN Purworejo 

sebagai sekolah setingkat SMA yang memiliki fokus pendidikan agama 

Islam, dalam proses pembelajaran banyak kegiatan membaca al Quran, 

menghafal surat-surat pendek, ceramah agama, sehingga diharapkan 

pembelajaran menulis cerkak dengan media film dapat meningkatkan gairah 

dalam belajar sekaligus menghibur siswa. Selain itu, di sekolah ini belum 

pernah dilakukan penelitian yang sama yaitu tentang upaya peningkatan 

keterampilan menulis cerkak dengan media film. 

Agar siswa dapat menulis suatu cerita dengan baik, guru harus mampu 

menciptakan proses pembelajaran dengan model, metode, teknik, strategi atau 

media pembelajaran yang tepat. Penggunaan model pembelajaran yang 

terbatas dengan metode ceramah akan membuat siswa bosan, media 

pembelajaran yang terbatas menggunakan buku saja menjadikan 
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pembelajaran kurang menarik. Guru hendaknya dapat memilih, 

menyesuaikan, dan mengembangkan media pembelajaran dengan tepat, 

sehingga dapat mengantarkan siswa mencapai kompetensi yang akan dicapai. 

Pemilihan media pembelajaran  yang tepat merupakan hal penting yang perlu 

dipikirkan agar mampu menarik perhatian siswa dan membawa siswa lebih 

aktif, kreatif, dan produktif. Media pembelajaran dengan menggunakan film 

merupakan sebuah media pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai 

alternatif. 

Film berjudul Getun dan Pinggiring Jagad adalah film berbahasa 

Jawa yang diperagakan oleh para mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Jawa di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pemilihan film Getun dan 

Pinggiring Jagad sebagai media pembelajaran di dasarkan pada 4 alasan. 

1. Film Getun dan Pinggiring Jagad memiliki amanat atau pesan moral yang 

mendalam. Film Getun memiliki pesan bahwa dalam mencapai 

keberhasilan hidup di dunia tidak selamanya mudah, akan banyak hal 

yang akan dikorbankan termasuk jauh dari orang tua. Film Pinggiring 

Jagad memiliki pesan bahwa jangan mudah terpengaruh dengan indahnya 

dunia, karena yang demikian itu membuat manusia lalai. 

2. Film Getun dan Pinggiring Jagad dapat memberikan pengaruh psikologi 

bagi yang melihatnya. Film Getun dapat membuat orang menangis, 

sedangkan film Pinggiring Jagad dapat membuat orang tertawa, 

meskipun kedua film tersebut memberikan pesan moral yang mendalam. 
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3. Memiliki kisah cerita yang menarik. Film Getun menceritakan seorang 

wanita desa lulusan SMK yang akan mencari pekerjaan di kota. Wanita 

desa itu bernasib baik karena dirinya dapat bekerja dengan pimpinan yang 

baik, bahkan wanita desa itu di kuliahkan meskipun kerjaan yang 

diterimanya sebagai cleaning service. Film Pinggiring Jagad 

menceritakan seorang Ibu rumah tangga yang hidup dalam keadaan pas-

pasan, tetapi dirinya tergiur dengan teman lamanya yang bekerja di luar 

negeri dan berpenampilan mewah. Keinginannya untuk bekerja di luar 

negeri membuat dia tertutup mata hatinya. Dia memaksakan diri untuk 

pergi meskipun dia tidak di restui oleh suami juga anaknya. Nasib baik 

tidak ada pada diri Ibu itu, 3 bulan setelah di luar negeri, dia meninggal 

dunia. 

4. Memiliki durasi atau waktu yang singkat dan kisah cerita yang padat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Latar belakang masalah di atas menegaskan bahwa keterampilan 

menulis sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Keterampilan menulis 

dapat meningkatkan apresiasi peserta didik dalam pembelajaran bahasa. 

Keterampilan menulis perlu diberikan kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran bahasa, karena pembelajaran menulis dapat mengajak peserta 

didik untuk aktif, kreatif dan produktif dalam mengapresiasikan keterampilan 

berbahasa yang lain. 
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Masalah-masalah yang muncul dalam penelitian ini antara lain 

dipaparkan di bawah ini. 

1. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran keterampilan menulis cerkak 

dengan media film sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis 

cerkak pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013. 

2. Cara guru untuk menarik perhatian dan pemberian motivasi dalam 

kegiatan pembelajaran masih kurang. 

3. Minat belajar siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 

dalam menulis karya sastra khususnya cerkak masih rendah. 

4. Siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 kurang 

menguasai ide cerita yang akan ditulis.  

5. Aktivitas belajar siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 

belum baik. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti 

membatasi masalah sebagai berikut. 

1. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran keterampilan menulis cerkak 

dengan media film sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis 

cerkak pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013. 

2. Peningkatan keterampilan menulis cerkak pada siswa kelas X1 MAN 

Purworejo tahun ajaran 2012-2013 setelah memperoleh pembelajaran 

keterampilan menulis cerkak dengan media film. 
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3. Peningkatan sikap belajar siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 

2012-2013 setelah mengikuti pembelajaran menulis cerkak dengan media 

film. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini disajikan berikut ini. 

1. Bagaimana langkah-langkah kegiatan pembelajaran keterampilan menulis 

cerkak dengan media film sebagai upaya peningkatan keterampilan 

menulis cerkak pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-

2013. 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis cerkak pada siswa kelas X1 

MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 setelah memperoleh 

pembelajaran keterampilan menulis cerkak dengan media film? 

3. Bagaimana peningkatan sikap belajar siswa kelas X1 MAN Purworejo 

tahun ajaran 2012-2013 setelah mengikuti pembelajaran menulis cerkak 

dengan media film? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran keterampilan 

menulis cerkak dengan media film sebagai upaya peningkatan 
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keterampilan menulis cerkak pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun 

ajaran 2012-2013. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis cerkak pada siswa 

kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 setelah memperoleh 

pembelajaran keterampilan menulis cerkak dengan media film. 

3. Mendeskripsikan perubahan sikap belajar siswa kelas X1 MAN Purworejo 

tahun ajaran 2012-2013 setelah mengikuti pembelajaran menulis cerkak 

dengan media film. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperbaiki mutu pendidikan dan 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Pemanfaatan media 

pembelajaran mendukung pencapain tujuan pembelajaran. Penggunaan 

media film pada pembelajaran, kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

variatif, sehingga hasil belajar siswa, khususnya keterampilan menulis 

cerkak dapat ditingkatkan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah 

khasanah penelitian di bidang pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat bagi siswa adalah (1) dapat memotivasi siswa dalam 

mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran menulis khususnya 
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menulis cerkak, (2) melatih dan membiasakan siswa untuk melakukan 

kegiatan menulis secara intensif dan efektif. Manfaat penelitian ini bagi 

guru diharapkan untuk (1) memperbaiki metode mengajar guru untuk 

menggunakan media yang tepat dan variatif dalam proses pembelajaran 

menulis yang digunakan, (2) dapat menciptakan kegiatan pembelajaran 

yang menarik dan tidak membosankan. Manfaat bagi sekolah adalah (1) 

memberikan berkas kepada siswa yang lebih baik, sehingga memberikan 

sumbangan ide yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya di sekolah, (2) diharapkan sekolah dapat menambah atau melengkapi 

referensi model pembelajaran bahasa Jawa, khususnya dalam 

pembelajaran menulis. Manfaat bagi peneliti adalah (1) penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan keaktifan siswa dan masukan supaya dapat 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik bagi siswa, (2) 

penelitian ini merupakan wahana untuk mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh di bangku perkuliahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORETIS 

 

 
A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian menulis sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, hal tersebut 

masih menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut, baik penelitian yang 

bersifat melengkapi maupun yang bersifat baru. Keterampilan menulis harus 

dikuasai setiap orang karena bermanfaat untuk berbagai bidang kehidupan. 

Beberapa peneliti terdahulu yang membahas topik keterampilan 

menulis yang relevan dengan penelitian ini dan dijadikan sebagai tinjauan 

pustaka antara lain Cahyana (2011), Safitri (2011), dan Verawati (2011). 

Cahyana (2011) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Pembelajaran Menulis Cerkak Melalui Media Lagu Campursari pada Siswa 

Kelas VIII 4 SMP N 1 Klirong Kebumen. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan adanya peningkatan keterampilan menulis cerkak peserta didik 

pada pratindakan, siklus I, siklus II. Pada pratindakan nilai rata-rata kelas 

60,17. Pada siklus I nilai rata-rata kelas naik menjadi 61,38. Pada siklus II 

nilai rata-rata kelas naik menjadi 69,00.  Hasil observasi, jurnal, wawancara, 

dan dokumentasi menunjukan adanya perubahan perilaku siswa ke arah 

positif pada tiap siklus. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Cahyana 

(2011) terletak pada aspek keterampilan menulis cerkak dan menggunakan 

media dalam pelaksanaan penelitian, adapun perbedaannya terletak pada jenis 

media yang digunakan. 

9 
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Safitri (2011) meneliti tentang Peningkatan Keterampilan Menulis 

Cerpen Dengan Teknik Latihan Terbimbing Berdasarkan Ilustrai Tokoh Idola 

Pada Siswa Kelas X MAN Purworejo Tahun Ajaran 2010/2011. Hasil 

penelitian tersebut menunjukan adanya peningkatan keterampilan menulis 

cerpen, yaitu nilai rata-rata tes siklus I memperoleh 66,87 untuk nilai rata-rata 

tes pada siklus II sebesar 75,13. Sikap dan perilaku peserta didik juga 

mengalami peningkatan di setiap siklusnya, pada siklus I diperoleh rata-rata 

skor 48,125% dan pada sikus II diperoleh rata-rata skor 65%. Minat siswa 

mengalami peningkatan di setiap siklusnya, pada siklus I diperoleh rata-rata 

skor 45,625% dan siklus II diperoleh rata-rata skor 75,625%. Persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2011) terletak pada aspek 

keterampilan menulis dalam pelaksanaan penelitian, adapun perbedaannya 

terletak pada teknik yang digunakan. 

Verawati (2011) meneliti tentang Peningkatan Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Pengalaman Pribadi Berbahasa Jawa Dengan 

Strategi Akselerasi pada Siswa Kelas X SMK Bina Karya I Karanganyar 

Kebumen Tahun Ajaran 2010/2011.  Hasil penelitian tersebut menunjukan 

adanya peningkatan pada siklus I siswa memperoleh nilai rata-rata kelas 

sebesar 61,60. Pada siklus II siswa mengalami peningkatan yaitu sebesar 

70,30. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Verawati (2011) terletak 

pada aspek keterampilan menulis dalam pelaksanaan penelitian, adapun 

perbedaannya terletak pada materi pembelajaran pengalaman pribadi dan 

jenis strategi yang digunakan. 
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Berbagai penelitian telah dilakukan dalam bidang menulis dan 

hasilnya menunjukan bahwa terjadi peningkatan keterampilan menulis setelah 

diterapkan pembelajaran dengan berbagai media, teknik, dan strategi. Namun 

penelitian terhadap keterampilan menulis masih menarik untuk dilakukan. 

Penelitian ini mengambil objek kajian pembelajaran menulis 

khususnya menulis cerkak dengan media film. Hal tersebut menjadi salah satu 

unsur yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

Pembelajaran menulis cerkak merupakan salah satu pembelajaran 

keterampilan berbahasa dibidang sastra. Siswa diharapkan memiliki 

kompetensi dalam bidang sastra, khususnya kompetensi menulis cerkak. 

 

B. Kajian Teoretis 

Dalam kajian teoretis ini akan diuraikan teori-teori yang diungkapkan 

para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian. Adapun teori-

teori tersebut adalah keterampilan menulis, cerkak, media film. 

1. Keterampilan Menulis 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hakikat menulis, ragam 

menulis, tujuan menulis. 

a. Hakikat Menulis 

Menulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  

disebutkan bahwa menulis adalah (1) membuat huruf (angka dsb 

dengan pena (pensil, kapur, dsb), (2) melahirkan pikiran atau perasaan 
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(seperti mengarang, membuat surat) dengan tulisan, (3) menggambar; 

melukis, (4) membatik (kain) (Depdiknas, 2008: 1497). 

Pengertian mengenai hakikat menulis disampaikan oleh Suparno 

dan Yunus (2007: 1.3 ) dalam bukunya yang berjudul Keterampilan 

Dasar Menulis menyebutkan bahwa menulis adalah suatu penyampaian 

pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai 

medianya. Lado dalam Tarigan (2008: 22) mendefiniskan menulis 

adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga orang 

lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka 

memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Lebih lanjut Tarigan (2008: 

3) dalam bukunya yang berjudul Menulis Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa mendefiniskan mengenai hakikat menulis yaitu merupakan 

suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi 

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

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang aktif dan kreatif 

dalam menuangkan ide. Seperti yang dikemukakan oleh Sukirno (2010: 

3) dalam bukunya yang berjudul Belajar Cepat Menulis Kreatif 

Berbasis Kuantum bahwa menulis kreatif merupakan aktivitas 

menuangkan gagasan secara tertulis atau melahirkan daya cipta 

berdasarkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan atau karangan 

dalam teks. 
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Pengertian menulis yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas, 

dapat di tarik kesimpulan bahwa menulis merupakan keterampilan 

berbahasa yang bersifat produktif untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 

b. Ragam Menulis 

Salisbury dalam Tarigan (2008: 27-28) membagi tulisan 

berdasarkan pada bentuknya yaitu. 

1) Bentuk-bentuk objektif, yang mencakup: 

a) penjelasan yang terperinci mengenai proses; 

b) batasan; 

c) laporan; 

d) dokumen. 

2) Bentuk-bentuk subjektif, yang mencakup: 

a) otobiografi; 

b) surat-surat; 

c) penilaian pribadi; 

d) esei informal; 

e) potret/ gambaran; 

f)   satire. 

Weayer dalam Tarigan (2008: 28) juga mengklasifikasi tulisan 

berdasarkan bentuk yaitu. 

1) Eksposisi, yang mencakup: 

a) definisi; 
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b) analisis. 

2) Deskripsi, yang mencakup: 

a) deskripsi eksposit; 

b) deskripsi literer. 

3) Narasi, yang mencakup: 

a) urutan waktu; 

b) motif; 

c) konflik; 

d) titik pandangan; 

e) pusat minat. 

4) Argumentasi yang mencakup: 

a) induksi; 

b) deduksi. 

Morris [et all] dalam Tarigan (2008: 28-29) juga meng-

klasifikasi tulisan menjadi. 

1) Eksposisi yang mencakup enam metode analisis: 

a) klasifikasi; 

b) definisi; 

c) eksemplifikasi; 

d) sebab dan akibat; 

e) komparasi dan kontras; 

f)   prose. 

2) Argumen yang mencakup: 
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a. argumen formal (deduksi dan induksi); 

b. persuasi informal. 

3) Deskripsi yang meliputi: 

a. deskripsi ekspositori; 

b. deskripsi artistik/literer. 

4) Narasi, yang meliputi: 

a. narasi informatif; 

b. narasi artistik/literer. 

Chenfeld dalam  Tarigan (2008: 29) juga membuat klasifikasi 

menulis sebagai berikut. 

1) Tulisan kreatif, yang menekankan pada ekspresi diri secara pribadi. 

2) Tulisan ekspositori yang mencakup: 

a) penulisan surat; 

b) penulisan laporan; 

c) timbangan buku, resensi buku; 

d) rencana penelitian. 

Brooks dan Werren dalam Tarigan (2008: 29) juga meng-

klasifikasi tulisan berdasarkan bentuk sebagai berikut. 

1) Eksposisi yang mencakup: 

a. komparasi dan kontras; 

b. ilustrasi; 

c. klasifikasi; 

d. definisi; 
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e. analisis; 

f.   persuasi; 

g. argument; 

h. deskripsi.    

Pendapat lain dikemukakan oleh Adelstein dan Pival dalam 

Tarigan (2008: 30) yang mengklasifikasi tulisan dengan nada (voice) 

yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Enam jenis nada tulisan menurut 

Adelstein dan Pival dalam Tarigan (2008: 30). 

 

c. Tujuan Menulis 

Hugo Hartig dalam Tarigan (2008: 25) menjelaskan mengenai 

tujuan penulisan yaitu: 

1) tujuan penugasan (assignment purpose) 

tujuan penugasan ini pada dasarnya tidak mempunyai tujuan. Penulis 

menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas dasar kemauan 

sendiri (misalnya siswa yaang ditugaskan untuk merangkum buku; 



17 

 

sekretaris yang ditugaskan untuk membuat laporan atau notulen 

rapat); 

2) tujuan altruistik (altruistic purpose) 

penulis menulis sesuatu untuk membahagiakan para pembaca, 

menolong para pembaca agar hidup lebih mudah dan lebih 

menyenangkan; 

3) tujuan persuasif (persuasive purpose) 

penulis menulis sesuatu untuk meyakinkan para pembaca akan 

kebenaran gagasan, ide maupun saran yang diutarakan; 

4) tujuan informasi atau penerangan (informational purpose) 

penulis menulis sesuatu untuk memberikan informasi atau 

keterangan kepada para membaca; 

5) tujuan pernyataan diri (expressive self purpose) 

penulis menulis sesuatu untuk memperkenalkan atau menyatakan 

diri sang pengarang kepada para pembaca; 

6) tujuan kreatif (creative purpose) 

tujuan kreatif ini erat hubungannya dengan tujuan pernyataan diri. 

Namun “tujuan kreatif” ini melebihi pernyataan diri. Penulis menulis 

sesuatu untuk mencapai nilai-nilai artistik (seni); 

7) tujuan pemecahan masalah (problem solfing purpose) 

penulis menulis sesuatu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

Penulis menjelaskan secara cermat pikiran dan gagasan dirinya agar 

dapat dimengerti dan diterima oleh para pembaca. 
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2. Cerkak 

a. Hakikat cerkak 

Istilah cerkak berasal dari kesusastraan Jawa yang merupakan 

singkatan dari „cerita cekak’. Cerkak dalam kesusastraan Indonesia 

disebut dengan cerpen, cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. 

Wiyanto dalam Tukan ( 2006: 121) menyebutkan bahwa cerpen adalah 

cerita yang hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan 

pelakunya. 

Sugeng dan Subagya (2005: 186) menyebutkan bahwa cerpen 

adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerpen 

dikisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa 

yang mengharukan atau menyenangkan, dan memiliki kesan yang tidak 

mudah dilupakan. 

Pengertian cerita pendek atau disingkat cerpen yang 

disampaikan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu suatu 

cerita yang isinya mengisahkan peristiwa pelaku cerita secara singkat 

dan padat tetapi mengandung kesan yang mendalam. 

1) Cerkak bagian dari karya sastra fiksi 

Kamus yang berjudul Webster’s New Collegiate Dictionary 

dalam Tarigan (1986: 120) menerangkan bahwa kata fiksi atau 

fiction diturunkan dari bahasa Latin fictio, fictum yang berarti 

“membentuk, membuat, mengadakan, menciptakan”. 
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Kamus yang berjudul The American College Dictionary 

dalam Tarigan (1986: 120) tertulis keterangan mengenai fiksi yaitu: 

a) cabang dari sastra yang menyusun karya-karya narasi imajinatif, 

tertutama dalam bentuk prosa; 

b) karya-karya dari jenis ini, seperti novel atau dongeng-dongeng; 

c) sesuatu yang diadakan, dibuat-buat atau diimajinasikan, suatu 

cerita yang disusun. 

Keterangan lain dapat dijumpai di buku yang berjudul The 

Advanced Learner’s Dictionary of Current English dalam Tarigan 

(1986: 120) tertulis keterangan mengenai fiksi yaitu: 

a) karya-karya sastra seperti cerita, novel, dan roman; 

b) seni dan karya penulisan novel, cerita, dan sebagainya; 

c) apa-apa yang diciptakan atau diimajinasikan (dipertentangkan 

dengan kebenaran). 

Keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kata fiksi 

bisa diartikan sebagai sesuatu yang dibentuk, sesuatu yang dibuat, 

sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang diimajinasikan, sehingga 

cerkak termasuk dalam sebuah karya sastra fiksi. 

2) Cerkak bagian dari wacana naratif (narasi) 

Wacana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (1) komunikasi verbal; percakapan (2) keseluruhan tutur 

yang merupakan suatu kesatuan (3) satuan bahasa terlengkap yang 

direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh seperti 
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novel, buku, artikel, pidato, atau khotbah (4) kemampuan atau 

prosedur berpikir secara sistematis; kemampuan atau proses 

memberikan pertimbangan berdasarkan akal sehat (5) pertukaran ide 

secara verbal (Depdiknas, 2008: 1552). Sedangkan narasi adalah (1) 

pengisahan  suatu cerita atau kejadian (2) cerita atau deskripsi suatu 

kejadian atau peristiwa; kisahan (3) tema suatu karya seni 

(Depdiknas, 2008: 952). 

Suparno dan Yunus (2007: 4.31) menjelaskan bahwa narasi 

atau dikenal dengan naratif  berasal dari bahasa Inggris narration 

(cerita) dan narrative (yang menceritakan). Karangan narasi 

menyajikan serangkaian peristiwa berdasarkan urutan kejadiannya 

(kronologis) dengan maksud memberikan arti terhadap serentetan 

kejadian, sehingga pembaca dapat menarik hikmah dari cerita itu. 

Kushartanti dkk (2005: 92) dalam bukunya yang berjudul 

Pesona Bahasa Langkah Awal Memahami Linguistik menyebutkan 

bahwa wacana adalah kesatuan makna antar bagian  di dalam suatu 

bangun bahasa. Artinya wacana merupakan bangun yang terbentuk 

dari hubungan semantis antar satuan bahasa secara padu dan terikat 

konteks. 

Longacre dalam Mulyana (2005: 47) mejelaskan mengenai 

pembagian wacana berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi 

enam jenis yaitu: wacana naratif, wacana prosedural, wacana 

ekspositori, wacana hortatori, wacana epistoleri, wacana dramatik. 
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Mulyana (2005: 48) dalam bukunya berjudul Kajian Wacana 

menjelaskan bahwa wacana naratif (narasi) sebagai bentuk wacana 

yang banyak dipergunaan untuk menceritakan suatu kisah. Uraian 

cenderung ringkas, bagian-bagian yang dianggap penting sering 

diberi tekanan atau diulangi. Bentuk wacana naratif umumnya 

dimulai dengan alinea pembuka, isi dan diakhiri oleh alinea penutup. 

Rohmadi dan Nugraheni (2011: 81) dalam bukunya yang 

berjudul Belajar Bahasa Indonesia: Upaya Terampil Berbicara dan 

Menulis Karya Ilmiah menyebutkan bahwa narasi atau cerita adalah 

suatu jenis karangan yang menceritakan persoalan dengan cirri-ciri: 

a) cerita disampaikan secara kronologis; 

b) mengandung plot atau rangkaian peristiwa; 

c) ada tokoh yang menceritakan, baik manusia maupun bukan. 

b. Struktur cerkak 

1) Tema 

Tema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

adalah pokok pikiran; dasar cerita (yang dipercakapkan, dipakai 

sebagai dasar mengarang, menggubah sajak) (Depdiknas, 2008: 

1429). 

Brooks, Purser, dan Werren dalam Tarigan (1986: 125) 

menjelaskan bahwa tema adalah pandangan hidup yang tertentu atau 

perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai  

tertentu yang membentuk atau membangun dasar atau gagasan 
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utama dari suatu karya sastra. Lebih dalam lagi Tarigan (1986: 124) 

mendefinisikan tema sebagai gagasan utama atau pikiran pokok 

suatu cerita. 

Tukan (2006: 121) juga menjelaskan bahwa tema merupakan 

pokok pembicaraan yang mendasari cerita. Lebih lanjut lagi Sukirno 

(2008: 43) mendefiniskan tema sebagai makna cerita, gagasan 

sentral, atau dasar cerita, sehingga tema merupakan sesuatu yang 

hendak diperjuangkan dalam tulisan. Pengertian tema yang 

disampaikan para ahli di atas dapat di tarik kesimpulan  bahwa tema 

adalah pokok pikiran yang mendasari suatu cerita. 

2) Alur atau plot 

Alur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  

disebutkan bahwa alur adalah (1) lekuk memanjang (di tanah, sungai 

dll) (2) jalan (aturan, adat) yang benar (3) rangkaian peristiwa yang 

direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita 

melalui kerumitan ke arah  klimaks dan penyelesaian (4) jalinan 

peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu 

(pautannya dapat diwujudkan oleh hubungan temporal atau waktu 

dan oleh hubungan kausal atau sebab akibat (Depdiknas, 2008: 45). 

Waluyo dalam Tukan (2006: 121) menjelaskan bahwa alur 

merupakan serangkaian peristiwa yang sambung menyambung 

dalam sebuah cerita yang berdasarkan logika sebab akibat. Sukirno 

(2010: 85) menjelaskan lebih lanjut tentang alur atau plot, 
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menurutnya alur cerita jika dilihat dari urutan peristiwanya terdiri 

atas bagian awal, tengah, akhir. Secara rinci dapat dibagi menjadi 

eksposisi, konflik, klimaks, peleraian, dan penyelesaian. Dilihat dari 

jenisnya, alur dapat dikelompokkan menjadi: 

(a) alur maju (progresif), peristiwa diceritakan dari awal, tengah, 

dan akhir; 

(b) alur mundur (regresif) peristiwa diceritakan dari bagian akhir, 

tengah, selanjutnya bagian awal; 

(c) alur gabungan (alur maju-mundur), peristiwa dari tengah, 

selanjutnya ke bagian awal dan akhir; 

(d) alur melingkar, peristiwa diceritakan dari awal hingga akhir 

tetapi peristiwa kembali ke awal. 

Apabila dilihat dari cara mengakhiri cerita, terdapat alur 

tertutup (pengarang telah menyimpulkan atau menyelesaikan cerita) 

dan alur terbuka (pengarang tidak menyelesaikan akhir cerita). 

3) Tokoh dan penokohan 

Tokoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  

disebutkan bahwa tokoh adalah (1) rupa (wujud dan keadaan); 

macam atau jenis, (2) bentuk badan; perawakan, (3) orang yang 

terkemukan dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaaan), (4) 

pemegang peran (peran utama) dalam roman atau drama. Sedangkan 

penokohan adalah (1) proses, cara, perbuatan menokohkan, (2) 

penciptaan citra tokoh dalam karya sastra (Depdiknas, 2008: 1476). 
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Sukirno (2010: 85) menjelaskan lebih lanjut tentang tokoh 

atau pelaku bahwa tokoh dalam cerpen dapat berupa manusia, 

binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan benda-benda lainnya yang 

dipersonifikasikan seperti manusia sedangkan penokohan merupakan 

penggambaran tokoh cerita yang dikisahkan oleh penulisnya.  

4) Latar atau setting 

Latar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

disebutkan bahwa latar adalah (1) permukaan, (2) halaman, (3) rata; 

datar (4) dasar warna (pada kain), (5) keterangan mengenai waktu, 

ruang dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra, (6) keadaan 

atau situasi (yang menyertai ujaran dan percakapan), (7) dekor 

pemandangan yang dipakai dalam pementasan drama, seperti 

pengaturan tempat kejadian, perlengkapan, dan pencahayaan 

(Depdiknas, 2008: 794). 

Brooks dkk dalam Tarigan (1986: 136) menjelaskan bahwa 

latar yaitu latar belakang fisik, unsur tempat dan ruang dalam suatu 

cerita. Pendapat lain disampaikan oleh Sukirno (2008: 42) bahwa 

latar atau setting itu merupakan tempat atau waktu terjadinya cerita. 

5) Amanat 

Amanat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

disebutkan bahwa amanat adalah (1) pesan; perintah (dari atas), (2) 

keterangan (dari pemerintah), (3) dapat dipercaya (boleh dipercaya) 

(Depdiknas, 2008: 47). Sukirno (2008: 44) menjelaskan bahwa 
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amanat merupakan pesan moral atau tujuan pengarang terhadap 

pembaca wacananya. 

3. Media Film 

a. Media Pembelajaran 

Media dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

menyebutkan bahwa media adalah (1) alat, (2) alat (sarana) komunikasi 

seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk, (3) 

yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan), (4) perantara atau 

penghubung, (5) zat hara yang mengandung protein, karbohidrat, 

garam, air, dsb, baik yang berupa cairan maupun yang dipadatkan 

dengan menambah gelatin untuk menumbuhkan bakteri, sel, atau 

jaringan tumbuhan (Depdiknas, 2008: 892). 

Association of Education and Communication Thechnology 

(AECT) dalam Sadiman dkk. (2005: 6) memberikan batasan tentang 

pengertian media yaitu sebagai segala  bentuk dan saluran yang 

digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi. Sadiman dkk 

(2005: 6) menjelaskan bahwa “media” berasal dari bahasa Latin yaitu 

bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar. Lebih lanjut Gegne dalam Sadiman dkk. (2005: 6) 

menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Briggs dalam 

Sadiman dkk, (2005: 6) mengartikan media merupakan segala alat fisik 

yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. 
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Namun National Edication Association (NEA) memberikan pengertian 

berbeda mengenai media yaitu bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak 

maupun audio visual serta peralatan-peralatannya. 

Miarso (1986: 46) dalam bukunya yang berjudul Teknologi 

Komunikasi Pendidikan Pengertian dan Penerapannya di Indonesia 

menjelaskan bahwa media merupakan suatu wahana penyalur pesan 

atau informasi belajar. Marshall McLuhan dalam Hamalik (2005: 201) 

menjelaskan mengenai media yaitu sebuah ekstensi manusia yang 

memungkinkan untuk mempengaruhi orang lain tanpa adanya kontak 

langsung. Secara sempit jika dikaitkan dengan pembelajaran, media 

pembelajaran merupakan alat yang dapat digunakan secara efektif 

dalam proses pengajaran yang terencana. Secara luas media 

pembelajaran itu tidak hanya meliputi media komunikasi yang 

kompleks, tetapi mencakup alat-alat sederhana seperti slide, diagram, 

fotografi dll. Djamarah dan Zain (2006: 121) dalam bukunya yang 

berjudul Strategi Belajar Mengajar mendefiniskan media sebagai alat 

bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 

mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Film 

Film dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  

menyebutkan bahwa film adalah (1) selaput tipis yang dibuat dari 

seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau 



27 

 

untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop), (2) 

lakon (cerita) gambar hidup (Depdiknas, 2008: 392). 

 Hamalik (1986: 102) film atau gambar hidup adalah 

perkembangan dari pada gambar biasa. Pada sebuah film, tiap gambar 

disebut frame. Film tersebut diproyeksikan  melalui lensa proyektor 

secara mekanis, dan pada layar frame terlihat gambar hidup. Film itu 

bergerak frame demi frame di depan lensa  dan pada layar, ganbar-

gambar itu juga dengan cepat bergantian dan memberikan proses visual 

yang continu. Kecepatan bergerak didepan lensa di antara gambar demi 

gambar tidak ada cela-cela, dan bergerak dengan cepat pada layar, 

sehingga terlihat gambar-gambar yang berurutan dan melukiskan suatu 

peristiwa, cerita-cerita, benda-benda murni seperti pada kejadian yang 

sebenarnya. 

c. Keuntungan Media Film 

Keuntungan film yang dikemukakan oleh Nasution (1982: 104) 

dalam bukunya yang berjudul Teknologi Pendidikan menyebutkan 

bahwa ada beberapa keuntungan dari film yaitu: 

a. film sangat baik menjelaskan suatu proses; 

b. tiap murid dapat belajar sesuatu dari film, yang pandai maupun yang 

kurang pandai; 

c. film sejarah dapat menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu 

secara realistis dalam waktu yang singkat; 
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d. film dapat membawa anak dari negara yang satu ke negara yang lain 

dan dari masa yang satu ke masa yang lain; 

e. film dapat diulangi lagi untuk menambah kejelasan. 

Miarso (1986: 61) juga menambahkan lebih dalam lagi tentang 

kelebihan film dalam pembelajaran: 

a. dapat menstimulasi efek gerak dan kaitan peristiwa atau 

pengalaman; 

b. dapat digunakan untuk belajar kelompok atau individual; 

c. mempunyai nilai konsistensi sajian yang tinggi; 

d. dapat diberi suara dan warna untuk efek tertentu atau diskriminasi. 

Selanjutnya Miarso (1986: 61) juga menjelaskan beberapa 

kelemahan menggunakan film antara lain: 

a. persiapannya mahal dalam hal peralatan, bahan, waktu, dan tenaga; 

b. memerlukan keahlian khusus untuk memproduksi; 

c. memerlukan perencanaan yang cermat; 

d. penggunaannya memerlukan ruang yang cukup gelap; 

e. peralatan yang selalu berkembang dan berubah. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Keterampilan menulis cerkak bukanlah suatu pekerjaan yang mudah 

untuk dilakukan. Pada umumnya siswa mengalami kesulitan menentukan ide 

atau gagasan untuk dituangkan kedalam sebuah cerkak. Oleh karena itu, agar 

kesulitan itu dapat diatasi perlu media pembelajaran yang tepat agar menarik 
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perhatian juga memberikan inspirasi bagi siswa. Salah satu media yang 

dianggap mampu menarik perhatian juga memberikan inspirasi dalam 

membuat sebuah karya sastra berupa cerkak adalah menggunakan film 

berbahasa Jawa. Menulis cerkak dengan media film diharapkan dapat 

memberikan kemudahan dan membantu dalam menemukan ide-ide kreatif 

untuk menulis cerkak.  

Munculnya permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dengan dua siklus yang setiap siklus 

terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi.  

 

D. Hipotesis 

Arikunto (2010: 110) dalam bukunya yang berjudul Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktik menjelaskan bahwa hipotesis berasal 

dari kata ”hypo” yang berarti “di bawah” dan “thesa” yang artinya 

“kebenaran”, sehingga hipotesis bisa diartikan sebagai suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul. 

Hipotesis menurut Syamsuddin dan Damaianti (2006: 24) dalam 

bukunya yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan Bahasa menyebutkan 

bahwa hipotesis merupakan suatu jawaban tentatif (sementara) terhadap 

masalah yang ditentukan. Hipotesis pada penelitian ini adalah. 
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1. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran keterampilan menulis cerkak 

dengan media film adalah upaya peningkatan keterampilan menulis cerkak 

pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013. 

2. Keterampilan menulis cerkak pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun 

ajaran 2012-2013 meningkat setelah dilakukan pembelajaran menulis 

cerkak dengan media film; 

3. Sikap belajar siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 

setelah mengikuti pembelajaran menulis cerkak dengan media film 

menunjukan sikap belajar yang positif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2012 sampai 

tanggal 31 Juli 2012. Tempat peneleitian ini di ruang kelas X1 MAN 

Purworejo kampus 1 yang berlokasi di desa Sindurjan kecamatan Purworejo 

kabupaten Purworejo. 

  

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau dalam bahasa 

Inggris dinamakan Classroom Action Research (CAR).  Arikunto (2010: 130) 

mendefinisikan penelitian tindakan kelas sebagai suatu pencermatan terhadap 

kegiatan yang sengaja dimunculkan  dan terjadi dalam sebuah kelas. 

Suhardjono (2008: 58) mendefiniskan penelitian tindakan kelas (PTK) 

sebagai sebuah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan 

memperbaiki/ meningkatkan mutu praktik pembelajaran. 

Desain penelitian yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan pada 

pendapat Kemmis dan Mc Teggart dalam Arikunto (2010: 132).  
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Gambar 2. 

Desain penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Mc Teggart 

dalam Arikunto (2010: 132). 

 

Secara utuh, tindakan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas 

yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan, dan (4) 

refleksi. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas X1 MAN Purworejo 

tahun ajaran 2012-2013 yang berjumlah 30 siswa. Secara rinci daftar siswa 

kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 adalah sebagai berikut. 

Tabel 1 

Daftar subjek penelitian pada siswa kelas X1 MAN Purworejo 

tahun ajaran 2012-2013 

No No. Responden Nama Siswa L/P 

1 No. Responden 1 Aimatul Qisthi Rosidah P 

2 No. Responden 2 Anggia Farchan Raudina P 
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3 No. Responden 3 Apri Fajar Azizah P 

4 No. Responden 4 Ayu Khaerudin Ningsih P 

5 No. Responden 5 Burhanudin Nurhidayat L 

6 No. Responden 6 Desi Indahsari P 

7 No. Responden 7 Ervina Nurdianti P 

8 No. Responden 8 Fatma Wati P 

9 No. Responden 9 Fildzah lina Rohmatina P 

10 No. Responden 10 Fitriana P 

11 No. Responden 11 Hartati P 

12 No. Responden 12 Ibnu Sofyan L 

13 No. Responden 13 Indah Maharoh P 

14 No. Responden 14 Ismail Majid L 

15 No. Responden 15 Jayu Pratama L 

16 No. Responden 16 Junita Listiyani P 

17 No. Responden 17 Mala Nurpratiwi P 

18 No. Responden 18 Maratus Solichah P 

19 No. Responden 19 Nur Hasanudin L 

20 No. Responden 20 Nur Hidayat L 

21 No. Responden 21 Nuria Fitri Isnaini P 

22 No. Responden 22 Nurul Alam Keumalahayati P 

23 No. Responden 23 Pariyati P 

24 No. Responden 24 Pramesti Putri Hutami P 

25 No. Responden 25 Putri daryanti P 

26 No. Responden 26 Siti Nurjana P 

27 No. Responden 27 Soma Wijyanto L 

28 No. Responden 28 Suci hikmawati P 

29 No. Responden 29 Tiara Alvanissa P 

30 No. Responden 30 Tiyan Nugrahanto L 

31 No. Responden 31 Wiji Narko L 

32 No. Responden 32 Za'far Anis Majid L 

 

Keteranan: 

Jumlah siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 

adalah 32 anak, tetapi siswa bernama Ibnu Sofyan dengan nomor 

responden 12 dan Wijo Narko dengan nomor responden 31 tidak 

dapat hadir pada siklus I karena sakit, sehingga jumlah subjek 

penelitian pada penelitian ini berjumlah 30 siswa. 

. 
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D. Teknik Pengumpulan data 

Pada saat pelaksanaan tindakan kelas, pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik tes dan nontes. 

1. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan, latihan atau alat tes lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 1993: 123). 

Widiyoko (2012: 57) menjelaskan bahwa tes merupakan sejumlah 

pernyataan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur 

tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang 

yang dikenai tes. Respon peserta tes terhadap sejumlah pertanyan maupun 

pernyataan menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu. 

Teknik pengumpulan data dengan tes dilakukan pada siklus I dan 

siklus II. Pengumpulan data tes untuk mengetahui keterampilan menulis 

siswa terhadap materi yang disampaikan. Arikunto (1993: 102-103) 

menjelaskan bahwa tes sebagai instrumen pengumpulan data dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

a. tes butan guru, disusun oleh guru (peneliti) dengan prosedur tertentu, 

tetapi belum mengalami uji coba berkali-kali, sehingga tidak diketahui 

ciri-ciri dan kebaikannya; 

b. tes terstandar (standardized test), yaitu tes yang biasanya tersedia di 

lembaga testing, yang sudah terjamin keampuhannya. Tes terstandar 
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merupakan tes yang sudah mengalami uji coba berkali-kali, direvisi 

berkali-kali, sehingga sudah dapat dikatakan cukup baik. 

Penelitian ini menggunakan alat tes buatan guru yaitu alat tes yang 

dibuat oleh peneliti. Soal tes berupa soal uraian atau esei. Penggunaan soal 

uraian didasarkan atas kelebihan yang telah dijelaskan oleh Nurgiyantoro 

(2010: 118) sebagai berikut: 

a. tes uraian tepat untuk menilai proses berpikir yang melibatkan aktivitas 

kognitif tingkat tinggi dan tidak semata-mata hanya mengingat dan 

memahami fakta atau konsep saja; 

b. tes uraian memberikan kesempatan kepada subjek penelitian (peserta 

didik) untuk mengemukakan jawabannya ke dalam bahasa yang runtut 

sesuai dengan gayanya sendiri; 

c. tes uraian memaksa peserta didik untuk menggunakan pikirannya 

sendiri dan kurang memberikan kesempatan untuk bersikap untung-

untungan; 

d. bentuk tes uraian mudah disusun, sehingga tidak menghabiskan banyak 

waktu untuk membuatnya. 

Tes uraian merupakan tes yang bersifat subjektif. Seperti yang 

dijelaskan oleh Asmawi Zaenul dan Noehi Nasution dalam Widiyoko 

(2012: 82-83) bahwa tes uraian merupakan butir soal  yang mengandung 

pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus 

dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. 



36 

 

Nurgiyantoro (2010: 488) memberikan pedoman penilaian terhadap 

kegiatan menulis fiksi sebagai berikut: 

Tabel 2. 

Pedoman penilaian keterampilan menulis cerkak (fiksi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Aspek yang dinilai dapat dibuat sendiri oleh guru 

tergantung pada keyakinan sendiri, tetapi prinsipnya harus 

menyangkut unsur dan subunsur isi pesan dan bahasa. 

b. Pemilihan tingkat kefasihan secara umum adalah sebagai 

berikut: 

1) kurang sekali, tidak ada unsur yang benar; 

2) kurang, ada sedikit unsur yang benar; 

3) sedang, jumlah unsur benar dan salah kurang lebih 

seimbang; 

4) baik, ketepatan tinggi dengan sedikit kesalahan; 

5) baik sekali, tepat sekali, tanpa atau hampir tanpa 

kesalahan. 

c. Skor seorang peserta uji diperoleh dengan menjumlah 

seluruh skor. 

d. Nilai seorang peserta uji diperoleh dengan cara 

penghitungan persentase: jumlah skor dibagi skor 

maksiman kali 100 (atau kali 10). 

 

Pedoman pembobotan tingkat penilaian masing-masing aspek pada 

keterampilan menulis cerkak disajikan pada tabel 3 berikut ini berikut: 

 

No Aspek yang dinilai 
Tingkat Penilaian 

5 10 15 20 25 

1 Tema dan kandungan makna      

2 Kekuatan alur dan imajinasi      

3 Kekuatan tokoh      

4 Ketepatan diksi      
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Tabel 3. 

Pedoman pembobotan tingkat penilaian masing-masing aspek 

keterampilan menulis cerkak. 

No Aspek Skor Kriteria 

1 

Tema dan 

kandungan 

makna 

5 

[Sangat Kurang] 

Tema cerita memiliki pesan yang 

mengajak kepada hal negatif. 

 

10 

[Kurang] 

Tema cerita tidak memiliki pesan. 

 

 

15 

[Cukup] 

Tema cerita memiliki pesan yang kurang 

menarik. 

 

20 

[Baik] 

Tema cerita memiliki pesan yang menarik. 

 

 

25 

[Sangat Baik] 

Tema cerita memiliki pesan yang menarik 

dan mendalam. 

 

2 
Kekuatan alur 

dan imajinasi 

5 

[Sangat Kurang] 

Alur dalam satu adegan cerita dan tidak 

berimajinasi. 

 

10 

[Kurang] 

Memiliki alur cerita dan tidak berimajinasi. 

 

 

15 

[Cukup] 

Memiliki alur cerita dan imajinasi 

sederhana. 

 

20 

[Baik] 

Memiliki alur cerita menarik dan imajinasi 

sederhana. 

 

25 

[Sangat Baik] 

Memiliki alur cerita menarik dan imajinasi 

tinggi. 

 

3 Kekuatan tokoh 5 
[Sangat Kurang] 

Kekuatan tokoh utama dalam cerita 
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bersifat pasif dan tidak di dukung oleh 

tokoh pendukung. 

10 

[Kurang] 

Kekuatan tokoh utama dalam cerita 

bersifat aktif dan tidak di dukung oleh 

tokoh pendukung. 

15 

[Cukup] 

Kekuatan tokoh utama dalam cerita 

bersifat aktif dan di dukung tokoh 

pendukung. 

20 

[Baik] 

Kekuatan tokoh utama dalam cerita 

bersifat aktif dan menarik, serta di dukung 

tokoh pendukung. 

25 

[Sangat Baik] 

Kekuatan tokoh utama dalam cerita 

bersifat aktif dan menarik, di dukung tokoh 

pendukung, dan berpengaruh dalam cerita. 

4 Ketepatan diksi 

5 

[Sangat Kurang] 

Menggunakan kosa kata bahasa asing 

(selain bahasa Jawa kecuali istilah). 

 

10 

[Kurang] 

Penggunaan kosa kata bahasa Jawa belum 

benar dan banyak kosa kata bahasa asing 

(selain bahasa Jawa kecuali istilah). 

15 

[Cukup] 

Penggunaan kosa kata bahasa Jawa belum 

benar dan ada kosa kata bahasa asing 

(selain bahasa Jawa kecuali istilah). 

20 

[Baik] 

Penggunaan kosa kata bahasa Jawa belum 

benar dan tidak ada kosa kata bahasa asing 

(selain bahasa Jawa kecuali istilah). 

25 

[Sangat Baik] 

Penggunaan kosa kata bahasa Jawa benar, 

tidak ada kosa kata bahasa asing (selain 

bahasa Jawa kecuali istilah). 

 

Pedoman kategori nilai rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa 

kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 disajikan pada table 4 

di bawah ini. 
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Tabel 4 

Pedoman kategori nilai rata-rata keterampilan menulis cerkak 

No Rentang Nilai Kategori 

1 85-100 Sangat Baik 

2 70-84 Baik 

3 60-69 Cukup 

4 50-59 Kurang 

5 < 50 Sangat Kurang 

 

2. Nontes 

Nurgiyantoro (2010: 90) menjelaskan mengenai teknik nontes yaitu 

merupakan alat penilaian untuk mendapatkan informasi tentang keadaan 

peserta didik atau peserta tes tanpa melalui tes dengan alat tes. Teknik 

pengumpulan data dengan nontes antara lain. 

a. Pengamatan 

Nurgiyantoro (2010: 93) menjelaskan bahwa pengamatan 

(obeservasi) adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan cara 

mengamati objek secara cermat dan terencana. Penilaian yang 

dilakukan dengan teknik pengamatan yaitu penilaian dengan cara 

pengamatan terhadap objek secara langsung, cermat, dan sistematis 

dengan mendasarkan diri pada rambu-rambu tertentu. Kegiatan 

pengamatan biasanya disertai dengan pencatatan terhadap suatu objek 

yang dicermati. 

Bungin (2010: 133) menjelaskan bahwa pengamatan atau 

observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra 
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lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Namun Widiyoko 

(2012: 46) menjelaskan bahwa pengamatan (observasi)  biasa diartikan 

sebagai pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang dampak 

dalam suatu gejala objek penelitian. 

Pengertian pengamatan yang telah disampaikan oleh para ahli di 

atas dapat disimpulkan bahwa pengamatan adalah cara untuk 

mendapatkan informasi dari sebuah objek secara cermat dan terencana 

baik terlibat atau tidak terlibat dalam objek yang diamatinya. 

b. Dokumentasi 

Arikunto (1993: 202) menjelaskan mengenai teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, traskrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya. Berbeda dengan pendapat Lincoln dan Guba dalam 

Syamsuddin dan Damaianti (2006: 108) memaknai teknik dokumentasi 

yaitu merupakan rekaman setiap tulisan atau pernyataan yang 

dipersiapkan oleh individu atau organisasi dengan tujuan membuktikan 

adanya suatu peristiwa. 

Bungin (2010: 144) menjelaskan bahwa pengumpulan data 

dengan menggunakan teknik dokumentasi (dokumenter) adalah salah 

satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi 

penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Widiyoko (2012: 49) 

menjelaskan bahwa metode dokumen merupakan cara pengumpulan 
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data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Pengertian dokumentasi yang telah disampaikan oleh para ahli 

di atas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menganalisis dokumen yang diteliti. 

c. Kuesioner 

Bungin (2010: 123) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan 

data dengan angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang 

disusun secara sistematis. Kemudian dikirim untuk diisi oleh 

responden. Setelah diisi, angket dikirim kemali atau dikembalikan 

kepetugas penelitian. Nurgiyantoro (2010: 91) menjelaskan mengenai 

kuesioner atau angket yaitu merupakan serangkaian pertanyaan tertulis 

yang ditujukan kepada responden mengenai masalah-masalah tertentu 

yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari responden tersebut. 

Widiyoko (2012: 33) menjelaskan bahwa angket atau kuesioner 

merupakan motode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. 

Pengertian kuesioner yang telah dijelaskan oleh para ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa kuesioner (angket) adalah serangkaian 

pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden untuk 

mendapatkan informasi dan tanggapan. 
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d. Wawancara 

Nazir (1983: 193) mendefinisikan bahwa wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab, sambil tatap muka antara si penanya dengan si penjawab 

atau responden dengan menggunakan panduan wawancara (interview 

guide). Arikunto (1993: 126) juga menjelaskan bahwa wawancara 

(interview) atau kuesioner lisan merupakan sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (interviewee). 

Wawancara menurut Bungin (2008: 126) dalam bukunya yang 

berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif menyebutkan bahwa 

wawancara atau interview merupakan sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Lincoln 

dan Guba dalam Syamsuddin dan Damaianti, (2006: 95) 

mendeskripsikan wawancara sebagai suatu percakapan dengan tujuan. 

Tujuan dilakukan wawancara untuk memperoleh konstruksi yang 

terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, 

perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya. 

Rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu, 

proyeksi keadaan tersebut diharapkan terjadi pada masa yang akan 
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datang dan verivikasi, pengecekan dan pengembangan informasi 

(kontruksi, rekonstrusi, dan proyeksi) yang telah didapat sebelumnya. 

Nurgiyantoro (2010: 96) wawancara adalah suatu cara yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan 

melakukan tanya jawab sepihak. Artinya dalam kegiatan wawancara, 

pertanyaan hanya berasal dari pihak pewawancara, sedang responden 

menjawab pertanyaan-pertanyaan saja. Wawancara menurut Widiyoko 

(2012: 40) adalah suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan 

antara pewancara (interviewer) dengan responden atau orang yang 

diinterviu (interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Pengertian wawancara yang telah dijelasksan oleh beberapa ahli 

di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah cara untuk 

mendapatkan informasi dari responden dengan melakukan tanya jawab 

sepihak sesuai dengan pedoman wawancara.  

Pengumpulan data nontes pada penelitian ini menggunakan 

pengamatan dan dokumentasi. Hal ini dilakukan karena pembelajaran 

dengan media film membutuhkan waktu banyak untuk persiapan dan 

waktu yang lama untuk memutar film, sehingga penggunaan teknik 

pengamatan dan dokumentasi ini diharapkan dapat  menghemat waktu 

pembelajaran. 
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E. Teknik Validitas 

Teknik validitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

validitas konstruksi (construct validity). Sugiyono (2009: 125) menjelaskan 

mengenai validitas konstruksi yaitu setelah instrumen dikonstruksikan tentang 

aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, selanjutnya 

dikonsultasikan kepada ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen 

yang telah disusun itu dan mungkin para ahli akan memberi keputusan: 

1. instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan; 

2. instrumen dapat digunakan dengan perbaikan; 

3. dirombak total. 

Ahli yang ditunjuk peneliti untuk menvalidasi Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan media pembelajaran berupa media film 

berbahasa Jawa berjudul Getun dan Pinggiring Jagad adalah Drs. Muh. 

Hamidi, M. Pd yang menjabat sebagai Pengawas Pendidikan pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Hasil validasi oleh 

validator pada Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan media 

pembelajaran berupa film berbahasa Jawa berjudul Getun dan Pinggiring 

Jagad adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 

Hasil validasi oleh validator pada pengembangan Silabus. 

No Aspek Penilaian Poin Validitas 

1. Format Penyusunan 1 2 3 4 5 

 
a. Pembuatan silabus sesuai dengan 

kurikulum 
    √ 

 b. Keruntutan penyusunan silabus     √ 

 
c. Format silabus memenuhi standar yang 

baik dan benar 
    √ 
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2. Ketepatan Pengembangan      

 

a. Kesesuaian materi pembelajaran dengan 

standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. 

    √ 

 
b. Kesesuaian materi dengan indikator 

pembelajaran 
    √ 

 
c. Penentuan indikator sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar 
    √ 

 d. Alokasi waktu sesuai kebutuhan     √ 

 
e. Pemilihan sumber belajar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 
   √  

3. Bahasa      

 a. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD     √ 

 
b. Struktur kalimat yang digunakan 

sederhana 
    √ 

 c. Kalimat tidak ambigu     √ 

 

Tabel 6. 

Hasil validasi oleh validator pada  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

No Aspek Penilaian Poin Validitas 

1. Aspek kesesuaian materi 1 2 3 4 5 

 a. Kesesuaian indikator dengan setandar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

    
√ 

 b. Kesesuaian indikator pembelajaran dengan 

tujuan pembelajaran 

    
√ 

 c. Kejelasan rumusan indikator     √ 

 d. Kesesuaian materi dengan indikator 

pembelajaran 

    
√ 

 e. Kemenarikan penyajian materi     √ 

2. Aspek keakuratan bahasa      

 a. Penggunaan bahasa yang komunikatif     √ 

 b. Penggunaan bahasa yang tidak ambigu     √ 

 c. Ketepatan ejaan dengan aturan EYD     √ 

3. Aspek penggunaan waktu      

 a. Kesesuaian alokasi waktu yang ditetapkan     √ 

 b. Ketetapan rincian waktu untuk tiap tahap 

pembelajaran 

    
√ 

4. Penutup      
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 a. Melaksanakan proses penyimpulan secara 

menyeluruh terhadap pembelajaran pada 

setiap pertemuan  

    

√ 

 

Tabel 7. 

Hasil validasi oleh validator pada film Getun. 

No Aspek Penilaian 
Poin Validitas 

1 2 3 4 5 

1 Tema dan kandungan makna     √ 

2 Kekuatan alur dan imajinasi     √ 

3 Kekuatan tokoh    √  

4 Ketepatan diksi   √   

Penilaian secara umum 
Kesimpulan Penilaian 

LD LDR TLD 

Penilaian terhadap instrument penelitian √   

 

Tebel 8. 

Hasil validasi oleh validator pada film Pinggiring Jagad 

No Aspek Penilaian 
Poin Validitas 

1 2 3 4 5 

1 Tema dan kandungan makna     √ 

2 Kekuatan alur dan imajinasi     √ 

3 Kekuatan tokoh    √  

4 Ketepatan diksi   √   

Penilaian secara umum 
Kesimpulan Penilaian 

LD LDR TLD 

Penilaian terhadap instrument penelitian √   

Keterangan: 

Poin validasi : (1) = Tidak valid 

   : (2) = Kurang valid 

   : (3) = Cukup Valid 

   : (4) = Valid 

   : (5) = Sangat Valid 

LD   : Layak digunakan 

LDR   : Layak digunakan dengan revisi   

TLD   : Tidak layak digunakan 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara menghitung nilai 

rata-rata (mean). Mean (Me) atau nilai rata-rata digunakan untuk mengetahui 

nilai rata-rata dari tes pada setiap siklus. 

Berikut perhitungan mean menurut Nurgiyantoro (2010: 219): 

 

 

Keterangan: 

 = Nilai rata-rata (Mean) 

ΣX = Jumlah seluruh nilai 

N   = Jumlah siswa 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
A. Hasil Penelitian 

Pada  hasil penelitian ini akan disajikan  yaitu (1) langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran keterampilan menulis cerkak dengan media film 

sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis cerkak pada siswa kelas X1 

MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013, (2) peningkatan keterampilan 

menulis cerkak pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 

setelah memperoleh pembelajaran keterampilan menulis cerkak dengan media 

film, (3) perubahan sikap belajar siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun 

ajaran 2012-2013 setelah mengikuti pembelajaran menulis cerkak dengan 

media film. 

1. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Keterampilan Menulis 

Cerkak dengan Media Film Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan 

Menulis Cerkak Pada Siswa Kelas X1 Man Purworejo Tahun Ajaran 

2012-2013 

a. Prasiklus 

Untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis cerkak, 

maka dilakukan tes kemampuan awal sebelum dilaksanakan 

pembelajaran menulis cerkak dengan media film. Pada saat siswa 

mengerjakan tugas dari guru, peneliti melakukan pengamatan. Peneliti 

menemukan banyak siswa yang masih kesulitan dalam menulis cerkak. 

48 
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Siswa kesulitan dalam menentukan ide cerita yang akan ditulis. Selain 

kesulitan di atas, siswa kesulitan dalam menentukan kosakata yang pas 

untuk ditulis. Hal ini terjadi karena keterbatasan kosakata bahasa Jawa 

yang dimiliki siswa, sehingga siswa merasa bingung dan sering 

bertanya kepada guru tentang berbagai kosakata yang mereka anggap 

sulit, bahkan siswa cenderung ribut sendiri di dalam kelas. 

b. Siklus I 

Kegiatan pembelajaran siklus I dalam penelitian ini terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kegiatan 

pembelajaran menulis cerkak siklus I ini menggunakan tema bebas. 

Bebas dalam arti siswa diberikan keleluasaan untuk menentukan tema 

dalam menulis cerkak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal 

ini dilakukan agar siswa dapat lebih kreatif dalam menulis cerkak. 

Kegiatan pembelajaran menulis cerkak siklus I diuraikan sebagai 

berikut. 

1) Perencanaan 

Tahap perencanaan ini peneliti mempersiapkan segala 

sesuatu yang menunjang proses pembelajaran seperti membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan mempersiapkan 

beberapa instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh 

data. Instrumen tersebut antara lain: 

a) film berbahasa Jawa berjudul Getun; 

b) lembar pengamatan untuk mengamati aktivitas belajar siswa; 
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c) kamera untuk mengambil gambar aktivitas belajar siswa; 

d) perangkat laptop dan LCD untuk menampilkan pemutaran film. 

2) Tindakan 

Tahap tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana 

pembelajaran yang sudah ditetapkan. Tindakan yang dilakukan yaitu 

melakukan pembelajaran dengan media film. Pada proses tindakan 

ini dilakukan tiga tahap proses pembelajaran yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi), dan kegiatan akhir. 

3) Pengamatan 

Tahap pengamatan ini peneliti mengamati proses kegiatan 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal yang diamati adalah 

sikap belajar siswa pada saat kegiatan pembelajaran keterampilan 

menulis cerkaki media film.  

4) Refleksi 

Setelah kegiatan tindakan dan pengamatan dilakukan, peneliti 

melakukan tahap refleksi. Kegiatan refleksi dilakukan untuk 

memperoleh beberapa masukan setelah dilakukan pembelajaran 

menulis cerkak media film. Hasil refleksi siklus I sebagai dasar 

dilakukannya kegiatan pembelajaran menulis cerkak siklus II. 

c. Siklus II 

Kegiatan pembelajaran siklus II dalam penelitian ini terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kegiatan 

pembelajaran menulis cerkak siklus II ini juga menggunakan tema 
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bebas. Bebas dalam arti siswa diberikan keleluasaan untuk menentukan 

tema dalam menulis cerkak sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Hal ini dilakukan agar siswa dapat lebih kreatif dalam menulis cerkak. 

Kegiatan pembelajaran menulis cerkak siklus II diuraikan sebagai 

berikut. 

1)  Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus II tidak jauh berbeda dengan 

tahap perencanaan siklus I. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) pada siklus II ini merupakan penyempurnaan dari siklus I.  

2) Tindakan 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II ini sama dengan 

siklus I yaitu kegiatan pembelajaran menulis cerkak dengan media 

film. Kegiatan pembelajaran siklus II ini juga dilakukan dengan tiga 

tahap yaitu kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi), dan kegiatan akhir. 

3) Pengamatan 

Kegiatan pengamatan siklus II ini juga tidak jauh berbeda 

dengan kegiatan pengamatan siklus I. pengamatan dilakukan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Peneliti mengamati sikap 

belajar siswa pada saat kegiatan pembelajaran menulis cerkak media 

film. 
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4) Refleksi 

Pada tahap ini peneliti mengevaluasi jalannya kegiatan 

pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan refleksi dilakukan 

untuk membandingkan peningkatan setelah dilakukan proses 

pembelajaran menulis cerkak dengan media film. Selain itu, kegiatan 

refleksi siklus II sebagai tolak ukur dilakukan atau tidak kegiatan 

pembelajaran siklus III. 

2. Peningkatan Keterampilan Menulis Cerkak pada Siswa Kelas X1 

MAN Purworejo Tahun Ajaran 2012-2013 Setelah Memperoleh 

Pembelajaran Keterampilan Menulis Cerkak dengan Media Film 

a. Prasiklus 

Prasiklus ini adalah kondisi sebelum melakukan proses tindakan 

pembelajaran menulis cerkak dengan media film. Agar mengetahui 

kondisi prasiklus perlu dilakukan tes kemampuan awal untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa sebelum dilakukan tindakan. Hasil 

tes kemampuan awal ini dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9 

Hasil tes kemampuan awal keterampilan  

menulis cerkak pada prasiklus. 

Nomor 

Responden 

Aspek Penilaian 

Total Nilai Aspek 

1 

Aspek 

2 

Aspek 

3 

Aspek 

4 

1 15 15 15 15 60 

2 15 20 15 25 75 

3 20 15 15 20 70 

4 15 15 15 20 65 

5 10 5 5 20 40 

6 10 10 15 20 55 

7 10 10 10 15 45 

8 15 10 15 15 55 
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9 15 15 15 15 60 

10 10 15 15 15 55 

11 15 10 10 20 55 

12 10 10 5 25 50 

13 15 15 15 15 60 

14 10 20 15 15 60 

15 15 10 5 10 40 

16 15 15 15 15 60 

17 15 15 15 15 60 

18 10 10 10 15 45 

19 15 20 15 25 75 

20 10 15 10 15 50 

21 10 10 5 15 40 

22 10 5 10 25 50 

23 10 10 10 25 55 

24 10 5 15 15 45 

25 25 20 20 10 75 

26 10 15 15 25 65 

27 15 5 5 15 40 

28 15 15 15 25 70 

29 10 10 5 25 50 

30 10 10 10 15 45 

31 20 5 5 15 45 

32 10 10 10 20 50 

Keterangan : 

Aspek 1 : Tema dan kandungan makna 

Aspek 2 : Kekuatan alur dan imajinasi 

Aspek 3 : Kekuatan tokoh 

Aspek 4 : Ketepatan diksi 

 

Penilaian keterampilan menulis cerkak pada prasiklus ini 

mencakup: (1) tema dan kandungan makna, (2) kekuatan alur dan 

imajinasi, (3) kekuatan tokoh, (4) ketepatan diksi. Berdasarkan hasil 

nilai pada tabel 9 di atas, rata-rata nilai berdasarkan aspek penilaian 

dapat dikategorikan sebagai berikut. 
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Tabel 10 

Hasil tes kemampuan awal keterampilan menulis cerkak 

pada prasiklus berdasarkan aspek penilaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Nilai 85-100 = Sangat Baik 

Nilai 70-84 = Baik 

Nilai 60-69 = Cukup 

Nilai 50-59 = Kurang 

Nilai < 50 = Sangat Kurang 

 

Hasil nilai rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa kelas X1 

MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 pada prasiklus adalah 55,67, 

sehingga nilai rata-rata ini masih tergolong rendah karena belum 

memenuhi kriteria ketuntasan menimal yaitu 70. 

b. Siklus I 

Kegiatan pembelajaran ini menggunakan media film berjudul 

Getun sebagai alat untuk memberikan inspirasi cerita yang nantinya 

diharapkan dapat menambah ide-ide kreatif untuk ditulis dalam sebuah 

cerkak. Peneliti memberikan tugas menulis cerkak sesuai dengan 

kemampuannya. Hasil tes menulis cerkak siklus I disajikan sebagai 

berikut. 

 

No Aspek yang dinilai 
Rata-rata nilai 

aspek 

1 Tema dan kandungan makna 13 

2 Kekuatan alur dan imajinasi 12,5 

3 Kekuatan tokoh 12,17 

4 Ketepatan diksi 18 

Jumlah 55,67 
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Tabel 11 

Hasil tes keterampilan menulis cerkak media film siklus I. 

Nomor 

Responden 

Aspek Penilaian 

Total Nilai Aspek 

1 

Aspek 

2 

Aspek 

3 

Aspek 

4 

1 20 15 20 20 75 

2 15 20 20 25 80 

3 15 20 20 20 75 

4 20 20 20 20 80 

5 10 10 10 20 50 

6 15 20 15 20 70 

7 15 15 15 15 60 

8 10 15 20 15 60 

9 15 20 15 15 65 

10 10 15 15 15 55 

11 15 10 10 25 60 

12 - - - - - 

13 20 15 15 15 65 

14 20 20 20 20 80 

15 15 15 10 15 55 

16 15 15 15 20 65 

17 15 15 15 25 70 

18 10 10 10 15 45 

19 25 20 15 20 80 

20 10 15 10 25 60 

21 10 10 5 15 40 

22 20 25 25 20 90 

23 20 15 15 20 70 

24 10 5 15 20 50 

25 25 25 25 10 85 

26 10 15 15 25 65 

27 15 15 15 25 70 

28 20 20 20 15 75 

29 20 10 10 25 65 

30 10 5 10 25 50 

31 - - - - - 

32 10 10 10 25 55 

Keterangan : 

Aspek 1 : Tema dan kandungan makna 

Aspek 2 : Kekuatan alur dan imajinasi 

Aspek 3 : Kekuatan tokoh 

Aspek 4 : Ketepatan diksi 
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Kegiatan pembelajaran pada siklus I ini, peneliti menyajikan 

sebuah film berjudul Getun sebagai media pembelajaran. Dengan media 

film yang disajikan oleh peneliti mampu membuat nilai siswa 

meningkat. Hasil nilai rata-rata pada siklus I ini mengalami peningkatan 

yang cukup baik dibandingkan pada nilai rata-rata prasiklus. Penilaian 

keterampilan menulis cerkak pada siklus I ini mencakup: (1) tema dan 

kandungan makna, (2) kekuatan alur dan imajinasi, (3) kekuatan tokoh, 

(4) ketepatan diksi. 

Tabel 12 

Hasil tes keterampilan menulis cerkak siklus I 

berdasarkan aspek penilaian. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Nilai 85-100 = Sangat Baik 

Nilai 70-84 = Baik 

Nilai 60-69 = Cukup 

Nilai 50-59 = Kurang 

Nilai < 50 = Sangat Kurang 

 

Hasil nilai rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa kelas X1 

MAN Purworejo pada siklus I ini adalah 65,5, sehingga nilai rata-rata 

ini masih tergolong kurang karena belum memenuhi kriteria ketuntasan 

menimal yaitu 70. 

No Aspek yang dinilai 
Rata-rata nilai 

aspek 

1 Tema dan kandungan makna 15,33 

2 Kekuatan alur dan imajinasi 15,33 

3 Kekuatan tokoh 15,17 

4 Ketepatan diksi 19,67 

Jumlah 65,5 
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c. Siklus II 

Hasil tes pada siklus II berupa keterampilan siswa dalam 

menulis cerkak dengan menggunakan film sebagai media pembelajaran. 

Hasil tes menulis cerkak siklus II dengan media film dapat dilihat pada 

table 13 berikut. 

Tabel 13. 

Hasil tes keterampilan menulis cerkak siklus II. 

Nomor 

Responden 

Aspek Penilaian 

Total Nilai Aspek 

1 

Aspek 

2 

Aspek 

3 

Aspek 

4 

1 20 20 20 20 80 

2 25 25 25 20 95 

3 25 20 25 20 90 

4 20 20 25 25 90 

5 20 20 20 20 80 

6 20 20 15 25 80 

7 20 20 15 20 75 

8 10 15 20 25 70 

9 20 20 20 20 80 

10 10 15 15 15 55 

11 20 15 15 20 70 

12 20 20 15 25 80 

13 20 20 15 15 70 

14 25 20 25 25 95 

15 15 15 15 20 65 

16 15 15 15 25 70 

17 15 20 15 25 75 

18 15 15 15 15 60 

19 25 25 20 20 90 

20 15 20 10 25 70 

21 20 20 20 25 85 

22 25 25 25 20 95 

23 20 20 20 20 80 

24 15 20 20 25 80 

25 25 25 25 20 95 

26 20 20 20 25 85 
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27 20 15 20 25 80 

28 25 25 25 15 90 

29 15 15 15 25 70 

30 20 5 10 25 60 

31 10 10 10 20 50 

32 15 20 20 25 80 

 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II peneliti menyajikan 

sebuah film berjudul Pinggiring Jagad sebagai media pembelajaran. 

Dengan media film yang disajikan oleh peneliti hasil nilai siswa 

meningkat. Hasil nilai rata-rata pada siklus II ini mengalami 

peningkatan yang lebih baik dibandingkan pada nilai rata-rata siklus I. 

Penilaian keterampilan menulis cerkak pada siklus II ini mencakup: (1) 

tema dan kandungan makna, (2) kekuatan alur dan imajinasi, (3) 

kekuatan tokoh, (4) ketepatan diksi. 

Tabel 14 

Hasil tes siklus II keterampilan menulis cerkak  

berdasarkan aspek penilaian. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Nilai 85-100 = Sangat Baik 

Nilai 70-84 = Baik 

Nilai 60-69 = Cukup 

Nilai 50-59 = Kurang 

Nilai < 50 = Sangat Kurang 

 

No Aspek yang dinilai 
Rata-rata nilai 

aspek 

1 Tema dan kandungan makna 19,17 

2 Kekuatan alur dan imajinasi 19 

3 Kekuatan tokoh 18,83 

4 Ketepatan diksi 21,67 

Jumlah 78,67 
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Hasil nilai rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa kelas X1 

MAN Purworejo pada siklus II ini adalah 78,67, sehingga nilai rata-rata 

sudah tergolong baik karena sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

menimal yaitu 70. 

3. Perubahan Sikap Belajar Siswa Kelas X1 MAN Purworejo Tahun 

Ajaran 2012-2013 Setelah Mengikuti Pembelajaran Menulis Cerkak 

dengan Media Film 

a. Prasiklus 

Pengamatan mengenai sikap belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis cerkak bersamaan dengan pemberian tes 

kemampuan awal. Sikap belajar yang ditampakkan oleh siswa masih ke 

arah negatif yaitu siswa menyepelekan guru, banyak bergurau, dan 

berbicara sendiri. Hasil pengamatan sikap belajar pada prasiklus 

disajikan pada table 15 di bawah ini. 

Tabel 15 

Hasil pengamatan sikap belajar siswa 

pada prasiklus pembejaran menulis cerkak 

No. Responden 1 2 3  4 5 6 Keterangan 

1 - - - 

 

√ - - Sikap Belajar 

Positif 

1. Perhatian penuh 

terhadap 

penjelasan guru. 

2. Siswa aktif 

dengan kegiatan 

tanya jawab. 

3. Siswa antusias 

dan serius 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2 - - - - - √ 

3 - - - √ - - 

4 - - - √ - - 

5 - - - √ - - 

6 - - - √ - - 

7 - - - - - √ 

8 - - - - - √ 

9 - - - √ - - 

10 - - - - - √ 
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11 - - - √ - -  

Sikap Belajar 

Negatif 

4. Siswa 

menyepelekan 

guru. 

5. Siswa cendrung 

bersifat pasif 

dalam 

pembelajaran. 

6. Siswa banyak 

bergurau dan 

berbicara 

sendiri. 

 

Keterangan: 

 

√ : melakukan 

-   : tidak 

melakukan 

 

 

 

 

 

 

12 - - - - - √ 

13 - - - - - √ 

14 - - - √ - - 

15   - - √ - - 

16   - - - - √ 

17 - - - - - √ 

18 - - - √ - - 

19 - - - - - √ 

20 - - - - √ - 

21 - - - √ - - 

22 - - - - √ - 

23 - - - √ - - 

24 - - - √ - - 

25 - - - - - √ 

26 - - - - - √ 

27 - - - √ - - 

28 - - - √ - - 

29 - - - - - √ 

30 - - - - - √ 

31 - - - - √ - 

32 - - - √ - - 

 

b. Siklus I 

Pengamatan mengenai sikap belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis cerkak pada siklus I ini bersamaan dengan 

pemberian tes siklus I. Kegiatan pembelajaran pada siklus I 

menggunakan media film berbahasa Jawa berjudul Getun. Hasil 

pengamatan mengenai sikap belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran 

menulis cerkak dengan media film disajikan pada table 16 di bawah ini. 
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Tabel 16 

Hasil pengamatan sikap belajar siswa 

pembelajaran keterampilan menulis cerkak siklus I 

No. Responden 1 2 3  4 5 6 Keterangan 

1 - - - 

 

- √ - 

Sikap Belajar 

Positif 

1. Perhatian penuh 

terhadap 

penjelasan guru. 

2. Siswa aktif 

dengan kegiatan 

tanya jawab. 

3. Siswa antusias 

dan serius 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

Sikap Belajar 

Negatif 

4. Siswa 

menyepelekan 

guru. 

5. Siswa cendrung 

bersifat pasif 

dalam 

pembelajaran. 

6. Siswa banyak 

bergurau dan 

berbicara 

sendiri. 

 

Keterangan: 

 

√ : melakukan 

-   : tidak 

melakukan 

 

 

 

 

 

 

2 - √ - - - - 

3 - - - - √ - 

4 - √ - - - - 

5 - - - - √ - 

6 - - - - - √ 

7 - - - - √ - 

8 - - - √ - - 

9 - - - - √ - 

10 - - - - - √ 

11 - - - √ - - 

12 - - - - - - 

13 - - √ - 
 

- 

14 - - - - √ - 

15 - - - - - √ 

16 - - - √ - - 

17 - - - - √ - 

18 - - - - √ - 

19 - - √ - 
 

- 

20 - - - - √ - 

21 - - - - √ - 

22 - - - - √ - 

23 - - - - √ - 

24 - - - - - √ 

25 - √ - - - - 

26 - - - - √ - 

27 - - - - √ - 

28 - - - - √ - 

29 - - - - √ - 

30 - - - - - √ 

31 - - - - - - 

32 - - - - - √ 
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c. Siklus II 

Pengamatan mengenai sikap belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis cerkak pada siklus II ini bersamaan dengan 

pemberian tes siklus II. Kegiatan pembelajaran pada siklus II 

menggunakan media film berbahasa Jawa berjudul Pinggiring Jagad. 

Hasil pengamatan mengenai sikap belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis cerkak dengan media film disajikan pada table 17 

di bawah ini. 

Tabel 17 

Hasil pengamatan sikap belajar siswa 

pembelajaran keterampilan menulis cerkak siklus II 

No. Responden 1 2 3  4 5 6 Keterangan 

1 - - - 

 

- √ - Sikap Belaja 

Positif 

1. Perhatian penuh 

terhadap 

penjelasan 

guru. 

2. Siswa aktif 

dengan kegiatan 

tanya jawab. 

3. Siswa antusias 

dan serius 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

Sikap Belajar 

Negatif 

4. Siswa 

menyepelekan 

guru. 

5. Siswa cendrung 

bersifat pasif 

dalam 

pembelajaran. 

6. Siswa banyak 

bergurau dan 

2 - √ - - - - 

3 - - - - √ - 

4 - √ - - - - 

5 - - - - √ - 

6 - - - - - √ 

7 - - - - √ - 

8 - - - √ - - 

9 - - - - √ - 

10 - - - - - √ 

11 - - - √ - - 

12 - - - - - - 

13 - - √ - - - 

14 - - - - √ - 

15 - - - - - √ 

16 - - - √ - - 

17 - - - - √ - 

18 - - - - √ - 

19 - - √ - - - 

20 - - - - √ - 
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21 - - - - √ - berbicara 

sendiri. 

 

Keterangan: 

 

√ : melakukan 

-   : tidak 

melakukan 

 

 

 

 

 

 

22 - - - - √ - 

23 - - - - √ - 

24 - - - - - √ 

25 - √ - - - - 

26 - - - - √ - 

27 - - - - √ - 

28 - - - - √ - 

29 - - - - √ - 

30 - - - - - √ 

31 - - - - - - 

32 - - - - - √ 

 

B. Pembahasan 

Pada  pembahasan hasil penelitian ini akan disajikan  yaitu (1) 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran keterampilan menulis cerkak dengan 

media film sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis cerkak pada 

siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013, (2) peningkatan 

keterampilan menulis cerkak pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun 

ajaran 2012-2013 setelah memperoleh pembelajaran keterampilan menulis 

cerkak dengan media film, (3) perubahan sikap belajar siswa kelas X1 MAN 

Purworejo tahun ajaran 2012-2013 setelah mengikuti pembelajaran menulis 

cerkak dengan media film. 
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1. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Keterampilan Menulis 

Cerkak dengan Media Film Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan 

Menulis Cerkak pada Siswa Kelas X1 MAN Purworejo Tahun Ajaran 

2012-2013 

a. Prasiklus 

Langkah-langkah yang dilakukan pada prasiklus dibagi menjadi 

tiga tahap yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi), dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dimulai dengan 

mengucapkan salam, menanyakan presensi siswa, menginformasikan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, pemberian motivasi 

kepada siswa, apersepsi. Selanjutnya pada kegiatan inti siswa mendapat 

tugas menulis cerkak. Pada kegiatan akhir ditutup dengan memberikan 

kesimpulan dan salam. 

Saat kegiatan inti inilah siswa banyak mengalami kesulitan di 

antaranya: (1) siswa kesulitan dalam menentukan ide cerita yang akan 

ditulis, (2) siswa kesulitan dalam menentukan kosakata yang pas untuk 

ditulis. Hal ini terjadi karena keterbatasan kosakata bahasa Jawa yang 

dimiliki siswa, sehingga siswa merasa bingung dan sering bertanya 

kepada guru tentang berbagai kosakata yang mereka anggap sulit, 

bahkan siswa cenderung ribut sendiri di dalam kelas. 
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b. Siklus I 

Siklus I pada penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Uraian 

secara rinci adalah sebagai berikut. 

1) Perencanaan 

Tahap perencanaan ini peneliti mempersiapkan segala 

sesuatu yang menunjang proses pembelajaran seperti membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan mempersiapkan 

beberapa instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh 

data. Instrumen tersebut antara lain: 

a) film berbahasa jawa berjudul Getun; 

b) lembar pengamatan untuk mengamati aktivitas belajar siswa; 

c) kamera untuk mengambil gambar aktivitas belajar siswa; 

d) perangkat laptop dan LCD untuk menampilkan pemutaran film. 

Pada kegiatan perencanaan ada beberapa kendala yang 

dihadapi oleh peneliti yaitu dalam mempersiapkan perangkat untuk 

memutar film.Kendala ini membuat kegiatan pembelajaran mundur 

beberapa saat. Namun hal itu bisa teratasi dengan baik, karena siswa 

juga ikut membantu. 

2) Tindakan 

Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. 

Pelaksanaan pembelajaran menulis cerkak media film adalah sebagai 
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berikut: kegiatan awal dimulai dengan mengucapkan salam, 

menanyakan presensi siswa, menginformasikan Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar, pemberian motivasi kepada siswa, apersepsi. 

Selanjutnya pada kegiatan inti siswa mendapat tugas menulis cerkak. 

Pada kegiatan akhir ditutup dengan memberikan kesimpulan dan 

salam. 

3) Pengamatan 

Pengamatan pada siklus I dilakukan bersama dengan kegiatan 

pembelajaran. Pada pengamatan ini peneliti mengamati sikap belajar 

siswa pada saat kegiatan pembelajaran menulis cerkak dengan media 

film berlangsung. Hasil pengamatan pada siklus ini masih banya 

siswa yang memperlihatkan sikap belajar ke arah negatif. 

4) Refleksi 

Tahap refleksi ini peneliti mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada 

siklus I. hasil evaluasi ini menunjukkan banyak kemajuan 

dibandingkan dengan prasiklus pada saat dilakukan tes kemampuan 

awal. Pada siklus I ini siswa sudah mulai tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran menulis cerkak. Penggunaan media film yang 

digunakan oleh peneliti membuat siswa tidak jenuh dan bosan dalam 

pembelajaran. Selain itu media film yang menarik dapat memberikan 

inspirasi, sehingga siswa dapat menuliskan ide-ide kreatif dalam 

menulis cerkak. 
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c. Siklus II 

Siklus II pada penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Uraian 

secara rinci adalah sebagai berikut. 

1) Perencanaan 

Tahap perencanaan ini peneliti mempersiapkan segala 

sesuatu yang menunjang proses pembelajaran seperti membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan mempersiapkan 

beberapa instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh 

data. Instrumen tersebut antara lain: 

a) film berbahasa jawa berjudul Pinggiring Jagad; 

b) lembar pengamatan untuk mengamati aktivitas belajar siswa; 

c) kamera untuk mengambil gambar aktivitas belajar siswa; 

d) perangkat laptop dan LCD untuk menampilkan pemutaran film; 

e) materi unsur-unsur pembangun cerkak; 

f)   contoh cerkak yang memiliki nilai baik; 

g) panduan kriteria pembobotan penilaian secara rinci. 

2) Tindakan 

Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. 

Pelaksanaan pembelajaran menulis cerkak media film adalah sebagai 

berikut: kegiatan awal dimulai dengan mengucapkan salam, 

menanyakan presensi siswa, menginformasikan Standar Kompetensi 
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dan Kompetensi Dasar, pemberian motivasi kepada siswa, apersepsi. 

Selanjutnya pada kegiatan inti siswa mendapat tugas menulis cerkak. 

Pada kegiatan akhir ditutup dengan memberikan kesimpulan dan 

salam. 

3) Pengamatan 

Pengamatan pada siklus II dilakukan bersama dengan 

kegiatan pembelajaran. Pada pengamatan ini peneliti mengamati 

sikap belajar siswa pada saat kegiatan pembelajaran menulis cerkak 

dengan media film berlangsung. Hasil pengamatan pada siklus II ini 

sudah banyak siswa yang memperlihatkan sikap belajar ke arah 

positif. 

4) Refleksi 

Tahap refleksi ini peneliti mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran pada siklus II. Hasil evaluasi ini menunjukkan banyak 

kemajuan dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus II ini siswa 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran menulis cerkak. Penggunaan 

media film yang lebih menarik membuat siswa tidak jenuh dan 

bosan dalam pembelajaran. Selain itu media film yang lebih menarik 

dapat memberikan inspirasi, sehingga siswa dapat menuliskan ide-

ide kreatif dalam menulis cerkak. 
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2. Peningkatan Keterampilan Menulis Cerkak pada Siswa Kelas X1 

MAN Purworejo Tahun Ajaran 2012-2013 Setelah Memperoleh 

Pembelajaran Keterampilan Menulis Cerkak dengan Media Film 

a. Prasiklus 

Berdasarkan hasil tes kemampuan awal pada tabel 9, nilai rata-

rata keterampilan menulis cerkak pada prasiklus dapat dikategorikan 

sebagai berikut. 

Tabel 18 

Kategori penilaian pada aspek-aspek penilaian keterampilan menulis 

cerkak prasiklus 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Bobot nilai 0-5 : Sangat Kurang 

Bobot nilai 6-10 : Kurang 

Bobot nilai 11-15 : Cukup 

Bobot nilai 16-20 : Baik 

Bobot nilai 21-25 : Sangat baik 

 

Hasil nilai rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa kelas X1 

MAN Purworejo pada prasiklus adalah 55,67, sehingga nilai rata-rata 

ini masih tergolong rendah karena belum memenuhi kriteria ketuntasan 

menimal yaitu 70. 

No Aspek yang dinilai Rata-rata nilai Kategori 

1 Tema dan kandungan makna 13 Cukup 

2 Kekuatan alur dan imajinasi 12,5 Cukup 

3 Kekuatan tokoh 12,17 Cukup 

4 Ketepatan diksi 18 Baik 
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Berikut ini disajikan deskripsi keterampilan  menulis cerkak 

siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 sebelum 

dikenai tindakan. 

1) Tema dan kandungan makna 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa skor rata-

rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek tema dan 

kandungan makna sebesar 13. Dari skor rata-rata kelas tersebut dapat 

diketahui bahwa siswa dalam menentukan tema dan makna 

tergolong cukup karena skor tertinggi adalah 25. Dalam menentukan 

tema dan kandungan makna siswa sangat jauh dari yang diharapkan. 

Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan ide cerita yang akan 

ditulis. Hal itu terjadi karena kegiatan menulis cerkak merupakan hal 

baru bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

2) Kekuatan alur dan imajinasi 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa skor rata-

rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek kekuatan alur 

dan imajinasi sebesar 12,5. Dari skor rata-rata kelas tersebut dapat 

diketahui bahwa siswa dalam  membuat alur dan imajinasi cerita 

tergolong cukup karena skor tertinggi adalah 25. Dalam menentukan 

tema dan kandungan makna siswa sangat jauh dari yang diharapkan. 

Para siswa kurang bisa membuat alur dan imajinasi cerita yan 

menarik. Banyak siswa yang membuat cerita dalam satu adegan, 

sehingga membuat imajinasi cerita tidak keluar dari adegan, tidak 



71 

 

ada cerita yang membayangkan masa lalu atau berangan-angan 

tentang masa depan. 

3) Kekuatan tokoh 

Berdasarkan table 18 di atas dapat diketahui juga bahwa skor 

rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek kekuatan 

tokoh sebesar 12,17. Dari skor rata-rata kelas tersebut dapat 

diketahui bahwa siswa dalam menentukan tema dan makna 

tergolong cukup karena skor tertinggi adalah 25. Dalam menentukan 

membuat kekuatan tokoh siswa sangat jauh dari yang diharapkan. 

Hal itu terjadi karena siswa kesulitan dalam menentukan masalah 

yang akan di bahas dalam cerita, sehingga tokoh kurang aktif dalam 

cerita. Selain itu tokoh yang digunakan oleh siswa hanya memiliki 

satu tokoh utama, tanpa tokoh pendukung.  

4) Ketepatan diksi 

Berdasarkan table 18 di atas dapat diketahui juga bahwa skor 

rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek ketepatan 

diksi sebesar 18. Dari skor rata-rata kelas tersebut dapat diketahui 

bahwa siswa dalam menentukan tema dan makna tergolong baik 

karena skor tertinggi adalah 25, sehingga siswa tergolong mampu 

menentukan diksi dengan baik. 

Berdasarkan deskripsi pada tiap-tiap aspek dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan menulis cerkak siswa kelas X1 MAN Purworejo 

tahun ajaran 2012-2013 pada prasiklus sebagian besar masih berada 
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dalam kategori cukup dan nilai rata-rata kelas masih dalam kategori 

kurang, sehingga masih perlu dilakukan tindakan agar mencapai 

hasil yang maksimal. 

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa pada saat 

kegiatan pembelajaran menulis cerkak berlangsung adalah: 

a) sebagian besar siswa merasa kesulitan menentukan tema dan 

kandungan makna yang baik; 

b) sebagian besar siswa merasa sulit membuat alur dan imajinasi 

yang menarik; 

c) sebagian besar siswa merasa kesulitan dalam menguatkan tokoh 

utama dan tokoh pendamping agar cerita lebih hidup. 

b. Siklus I 

Siklus ini merupakan tindakan untuk memecahkan masalah  

dalam kegiatan menulis cerkak pada prasiklus. Tindakan ini dilakukan 

dengan menggunakan film berjudul Getun sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan hasil tes siklus I pada tabel 11, nilai rata-rata 

keterampilan menulis cerkak pada siklus I ini dapat dikategorikan 

sebagai berikut. 
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Tabel 19 

Kategori keterampilan menulis cerkak siklus I 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Bobot nilai 0-5 : Sangat Kurang 

Bobot nilai 6-10 : Kurang 

Bobot nilai 11-15 : Cukup 

Bobot nilai 16-20 : Baik 

Bobot nilai 21-25 : Sangat baik 

 

Hasil nilai rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa kelas X1 

MAN Purworejo pada siklus I adalah 65,5, sehingga nilai rata-rata ini 

masih tergolong kurang karena belum memenuhi kriteria ketuntasan 

menimal yaitu 70. 

Berikut ini disajikan deskripsi keterampilan  menulis cerkak 

siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 setelah 

dikenai tindakan siklus I. 

1) Tema dan kandungan makna 

Berdasarkan table 19 di atas dapat diketahui bahwa skor rata-

rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek tema dan 

kandungan makna sebesar 15,33. Dari skor rata-rata kelas tersebut 

dapat diketahui bahwa siswa dalam menentukan tema dan makna 

tergolong cukup karena skor tertinggi adalah 25. Dalam menentukan 

No Aspek yang dinilai Nilai rata-rata kategori 

1 Tema dan kandungan makna 15,33 Cukup 

2 Kekuatan alur dan imajinasi 15,33 Cukup 

3 Kekuatan tokoh 15,17 Cukup 

4 Ketepatan diksi 19,67 Baik 
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tema dan kandungan makna siswa sangat jauh dari yang diharapkan. 

Penggunaan film Getun sebagai media pembelajaran pada siklus I ini 

sudah dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam 

menentukan tema dan kandungan makna, meskipun cerita dalam 

film berjudul Getun masih sederhana. Oleh karena itu, perlu film 

yang lebih menarik agar lebih mampu memberikan ide-ide kreatif, 

sehingga siswa dapat menentukan tema dan kandungan makna yang 

lebih mendalam. 

2) Kekuatan alur dan imajinasi 

Berdasarkan tabel 19 di atas dapat diketahui bahwa skor rata-

rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek kekuatan alur 

dan imajinasi sebesar 15,33. Dari skor rata-rata kelas tersebut dapat 

diketahui bahwa siswa dalam  membuat alur dan imajinasi cerita 

tergolong cukup karena skor tertinggi adalah 25. Dalam menentukan 

tema dan kandungan makna siswa sangat jauh dari yang diharapkan. 

Penggunaan film Getun sebagai media pembelajaran pada siklus I ini 

sudah dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam membuat 

suatu alur cerita dan imajinasi, meskipun alur cerita dalam film 

berjudul Getun masih sederhana. Oleh karena itu, perlu film yang 

memiliki alur cerita dan imajinasi lebih menarik agar lebih mampu 

memberikan gaya alur dan daya imajinasi yang baik, sehingga siswa 

dapat membuat suatu alur cerita dan imajinasi yang lebih mendalam. 
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3) Kekuatan tokoh 

Berdasarkan table 19 di atas dapat diketahui juga bahwa skor 

rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek kekuatan 

tokoh sebesar 15,17. Dari skor rata-rata kelas tersebut dapat 

diketahui bahwa siswa dalam menentukan tema dan makna 

tergolong cukup karena skor tertinggi adalah 25. Dalam menentukan 

membuat kekuatan tokoh siswa sangat jauh dari yang diharapkan. 

Penggunaan film Getun sebagai media pembelajaran pada siklus I ini 

sudah dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam 

menentukan tokoh. Oleh karena itu, perlu film yang lebih 

menonjolkan tokoh dalam cerita, sehingga siswa dapat menentukan 

tokoh yang lebih aktif dan menarik. 

4) Ketepatan diksi 

Berdasarkan table 19 di atas dapat diketahui juga bahwa skor 

rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek ketepatan 

diksi sebesar 19,67. Dari skor rata-rata kelas tersebut dapat diketahui 

bahwa siswa dalam menentukan tema dan makna tergolong baik 

karena skor tertinggi adalah 25, sehingga siswa tergolong mampu 

menentukan diksi dengan baik. Penggunaan film Getun sebagai 

media pembelajaran pada siklus I ini sudah dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan dalam menentukan diksi, meskipun 

kosakata dalam film berjudul Getun masih belum baik, bahkan 

masih ada pemilihan kosakata yang salah. Oleh karena itu, perlu film 
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yang lebih memiliki kosakata yang lebih benar agar lebih mampu 

memberikan pengaruh pada kosakata bahasa Jawa, sehingga siswa 

dapat menentukan diksi yang lebih benar. 

c. Siklus II 

Tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari tindakan siklus I. 

Pada siklus II ini, peneliti merencakan kemabali tindakan yang akan 

dilakukan pada siklus II untuk memperbaiki aspek-aspek yang belum 

optimal pada siklus I yang teridiri dari: (1) tema dan kandungan makna, 

(2) kekuatan alur dan imajinasi, (3) kekuatan tokoh, (4) ketepatan diksi. 

Selain itu nilai rata-rata yang belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yaitu 70. Oleh karena itum, perlu dilakukan tindakan siklus II 

untuk memperbaiki nilai pada siklus I. 

Berdasarkan hasil tes siklus II pada tabel 13, nilai rata-rata 

keterampilan menulis cerkak dapat dikategorikan sebagai berikut. 

Tabel 20 

Kategori penilaian pada aspek-aspek penilaian penilaian keterampilan 

menulis cerkak siklus II 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Bobot nilai 0-5 : Sangat Kurang 

Bobot nilai 6-10 : Kurang 

Bobot nilai 11-15 : Cukup 

Bobot nilai 16-20 : Baik 

Bobot nilai 21-25 : Sangat baik 

No Aspek yang dinilai Nilai rata-rata kategori 

1 Tema dan kandungan makna 19.17 Baik 

2 Kekuatan alur dan imajinasi 19 Baik 

3 Kekuatan tokoh 18,83 Baik  

4 Ketepatan diksi 21,67  Sangat Baik 
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Berdasarkan tabel di atas, berikut ini akan dideskripsikan hasil 

skor rata-rata siswa tiap aspek penilaian keterampilan menulis cerkak 

siklus II. 

1) Tema dan kandungan makna 

Berdasarkan tabel 20 di atas dapat diketahui bahwa skor rata-

rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek tema dan 

kandungan makna sebesar 19,17. Dari skor rata-rata kelas tersebut 

dapat diketahui bahwa siswa dalam menentukan tema dan makna 

tergolong baik karena skor tertinggi adalah 25. Dalam menentukan 

tema dan kandungan makna, siswa sudah mampu membuat seperti 

yang diharapkan. Penggunaan film Pinggiring Jagad sebagai media 

pembelajaran pada siklus II ini sudah dapat memberikan pengaruh 

yang baik dalam menentukan tema dan kandungan makna karena 

cerita dalam film berjudul Pinggiring Jagad lebih menarik dari pada 

film yang disajikan pada siklus I, sehingga siswa dapat menentukan 

tema dan kandungan makna yang lebih baik dan mendalam. 

2) Kekuatan alur dan imajinasi 

Berdasarkan tabel 20 di atas dapat diketahui bahwa skor rata-

rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek kekuatan alur 

dan imajinasi sebesar 19. Dari skor rata-rata kelas tersebut dapat 

diketahui bahwa siswa dalam  membuat alur dan imajinasi cerita 

tergolong baik karena skor tertinggi adalah 25. Dalam menentukan 

tema dan kandungan makna, siswa siswa sudah mampu membuat 



78 

 

seperti yang diharapkan. Penggunaan film Pinggiring Jagad sebagai 

media pembelajaran pada siklus II ini sudah dapat memberikan 

pengaruh yang lebih baik dalam membuat suatu alur cerita dan 

imajinasi, karena alur cerita dalam film berjudul Pinggiring Jagad 

beraneka ragam, sehingga siswa dapat membuat suatu alur cerita dan 

imajinasi yang lebih menarik dan mendalam. 

3) Kekuatan tokoh 

Berdasarkan tabel 20 di atas dapat diketahui juga bahwa skor 

rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek kekuatan 

tokoh sebesar 18,83. Dari skor rata-rata kelas tersebut dapat 

diketahui bahwa siswa dalam menentukan tema dan makna 

tergolong baik karena skor tertinggi adalah 25. Dalam menentukan 

membuat kekuatan tokoh, siswa sudah mampu membuat seperti yang 

diharapkan. Penggunaan film Pinggiring Jagad sebagai media 

pembelajaran pada siklus II ini sudah dapat memberikan pengaruh 

yang baik dalam menentukan tokoh, sehingga siswa dapat 

menentukan tokoh yang lebih aktif dan menarik. 

4) Ketepatan diksi 

Berdasarkan tabel 20 di atas dapat diketahui juga bahwa skor 

rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa dalam aspek ketepatan 

diksi sebesar 21,67. Dari skor rata-rata kelas tersebut dapat diketahui 

bahwa siswa dalam menentukan tema dan makna tergolong sangat 

baik karena skor tertinggi adalah 25, sehingga siswa tergolong 
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sangat mampu menentukan diksi dengan baik. Penggunaan film 

Pinggiring Jagad sebagai media pembelajaran pada siklus II ini 

sudah dapat memberikan pengaruh yang baik dalam menentukan 

diksi, karena diksi pada film Pinggiring Jagad lebih baik dari pada 

film Getun yang di putar pada siklus I, sehingga siswa dapat 

menentukan diksi yang benar. 

3. Perubahan Sikap Belajar Siswa Kelas X1 MAN Purworejo Tahun 

Ajaran 2012-2013 Setelah Mengikuti Pembelajaran Menulis Cerkak 

dengan Media Film. 

a. Prasiklus 

Pengamatan mengenai sikap belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis cerkak bersamaan dengan pemberian tes 

kemampuan awal. Pada waktu pemberian tes kemampuan awal, siswa 

mengalami kesulitan dalam menentukan ide cerita yang akan ditulis, 

siswa kesulitan dalam menentukan kosakata yang pas untuk ditulis. Hal 

ini terjadi karena keterbatasan kosakata bahasa Jawa yang dimiliki 

siswa, sehingga siswa merasa bingung dan sering bertanya kepada guru 

tentang berbagai kosakata yang mereka anggap sulit, bahkan siswa 

cenderung ribut sendiri di dalam kelas. 

Selain keterbatasan siswa dalam penguasaan kosakata bahasa 

Jawa, siswa juga kesulitan menentukan tema yang akan di bahas, 

bahkan masih banyak siswa yang belum bisa menutup cerita karena 

keterbatasan waktu dan kosakata. Kegiatan pembelajaran yang terjadi 
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mengakibatkan sikap belajar siswa banyak memperlihatkan sikap 

belajar ke arah negatif yaitu siswa banyak bergurau dan berbicara 

sendiri. 

Berdasarkan pengamatan sikap belajar siswa pada prasiklus tes 

keterampilan menulis cerkak media film, hasilnya disajikan dalam table 

21 di bawah ini. 

Tabel 21 

Persentase pengamatan sikap belajar siswa pembelajaran 

 menulis cerkak pada prasiklus 

No Sikap belajar yang diamati Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Sikap belajar positif   

1 Perhatian penuh terhadap penjelasan guru 0 0 % 

2 Siswa aktif dengan kegiatan tanya jawab 0 0 % 

3 Siswa antusias dan serius dalam pembelajaran 0 0 % 

Sikap belajar negatif   

4 Siswa menyepelekan guru 16 53,33 % 

5 Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran 2 6,66 % 

6 Siswa banyak bergurau dan berbicara sendiri 12 40 % 

 

Berdasarkan persentase hasil pengamatan di atas, tidak ada 

siswa yang memperlihatkan sikap belajar yang positif. Semua siswa 

memperlihatkan sikap belajar yang negatif. sebanyak 16 siswa atau 

sebesar 53,33% dari jumlah siswa dalam satu kelas bersikap 

menyepelekan guru, 2 siswa atau sebesar 6,66% cenderung pasif dalam 

pembelajaran, dan 12 siswa banyak bergurau dan berbicara sendiri. 

Sikap belajar ini terjadi karena kegiatan menulis cerkak belum pernah 
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dilakukan dalam pembelajaran. Selain itu sebagian siswa belum punya 

ide untuk ditulis dalam sebuah cerkak, kurangnya kosakata bahasa 

Jawa, sehingga siswa bingung. Akibatnya siswa cenderung bergurau, 

berbicara sendiri, dan menyepelekan guru. 

b. Siklus I 

Kegiatan pembelajaran menulis cerkak sudah mulai menarik 

perhatian siswa, karena peneliti menggunakan media film sebagai alat 

untuk memberikan inspirasi, sehingga siswa dapat menemukan ide-ide 

kreatif untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. 

Berdasarkan pengamatan sikap belajar siswa pada siklus I tes 

keterampilan menulis cerkak media film, hasilnya dapat di 

kelompokkan menjadi sikap belajar positif dan sikap belajar negatif. 

Secara rinci hasil pengamatan disajikan dalam table 22 di bawah ini. 

Tabel 22 

Persentase pengamatan sikap belajar siswa 

Pembelajaran menulis cerkak media film pada tes siklus I 

No Sikap belajar yang diamati Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Sikap belajar positif   

1 Perhatian penuh terhadap penjelasan guru 0 0 % 

2 Siswa aktif dengan kegiatan tanya jawab 3 10 % 

3 Siswa antusias dan serius dalam pembelajaran 2 6,66 % 

Sikap belajar negatif   

4 Siswa menyepelekan guru 3 10 % 

5 Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran 16 53,33% 

6 Siswa banyak bergurau dan berbicara sendiri 6 20 % 
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Berdasarkan tabel 19 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada siswa 

yang memberikan perhatian penuh terhadap penjelasan guru. Ada 3 

siswa atau sebesar 10% yang aktif dengan kegiatan tanya jawab. Ada 2 

siswa yang antusias dan serius dalam pembelajaran atau sebesar 6,66%. 

Namun demikian, ada 25 siswa atau sebesar 83% siswa berperilaku 

negatif, 3 siswa diantanya menyepelekan guru, 16 siswa cenderung 

pasif dalam pembelajaran, dan 6 siswa bergurau juga berbicara sendiri. 

Sikap belajar siswa meningkat seiring dengan penyesuaian diri siswa 

terhadap media film yang digunakan oleh peneliti, sehingga sebagian 

siswa mulai aktif dengan kegiatan tanya jawab dan mulai antusias juga 

serius dalam kegiatan pembelajaran menulis cerkak. Hal ini disebabkan 

pembelajaran melalui media film yang digunakan oleh peneliti 

merupakan pengalaman belajar yang baru bagi siswa. Siswa perlu 

menyesuaikan diri dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

c. Siklus II 

Kegiatan pembelajaran menulis cerkak sudah menarik perhatian 

siswa, karena peneliti menggunakan media film yang lebih menarik dari 

pada film pada siklus I. Pemilihan film yang lebih menarik lebih 

mampu memberikan inspirasi, sehingga siswa dapat menemukan ide-

ide kreatif untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. 

Berdasarkan pengamatan sikap belajar siswa pada siklus II tes 

keterampilan menulis cerkak media film, hasilnya dapat di 
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kelompokkan menjadi sikap belajar positif dan sikap belajar negatif. 

Secara rinci hasil pengamatan disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 23 

Persentase pengamatan sikap belajar siswa 

Pembelajaran menulis cerkak media film pada tes siklus II. 

No Sikap belajar yang diamati Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Sikap belajar positif   

1 Perhatian penuh terhadap penjelasan guru 3 10 % 

2 Siswa aktif dengan kegiatan tanya jawab 5 16,66 % 

3 Siswa antusias dan serius dalam pembelajaran 16 53,33 % 

Sikap belajar negatif   

4 Siswa menyepelekan guru 1 3,33 % 

5 Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran 5 16,66 % 

6 Siswa banyak bergurau dan berbicara sendiri 0 0 % 

 

Berdasarkan persentase hasil pengamatan pada tabel 20, 

sebanyak 24 siswa atau sebesar 80% dari jumlah siswa dalam satu kelas 

sudah bersikap baik dalam belajar, 3 di antaranya sudah penuh 

perhatian dengan penjelasan guru, 5 siswa aktif dengan kegiatan tanya 

jawab, dan 16 siswa antusias dan serius dalam pembelajaran. Namun 

demikian masih ada 1 siswa atau sebesar 3,33% yang menyepelekan 

guru dan 5 siswa atau 16,66% cenderung pasif dalam pembelajaran. 

Peningkatan sikap belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis cerkak media film membuktikan bahwa siswa sudah terbiasa 
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dengan media film sebagai alat bantu untuk memberikan inspirasi, 

sehingga siswa dapat menuangkan ide-ide kreatif dalam bentuk tulisan. 

 

4. Rekapitulasi Nilai Keterampilan Menulis Cerkak pada Siswa Kelas X1 

MAN Purworejo Tahun Ajaran 2012-2013 

Hasil rekapitulasi nilai keterampilan menulis cerkak pada siswa 

kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 disajikan pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 24 

Rekapitulasi nilai keterampilan menulis cerkak 

tes kemampuan awal, Siklus I, dan Siklus II 

No. 

Responden 

Aspek Penilaian Total 

Nilai Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 

Pra I II Pra I II Pra I II Pra I II Pra I II 

1 15 20 20 15 15 20 15 20 20 15 20 20 60 75 80 

2 15 15 25 20 20 25 15 20 25 25 25 20 75 80 95 

3 20 15 25 15 20 20 15 20 25 20 20 20 70 75 90 

4 15 20 20 15 20 20 15 20 25 20 20 25 65 80 90 

5 10 10 20 5 10 20 5 10 20 20 20 20 40 50 80 

6 10 15 20 10 20 20 15 15 15 20 20 25 55 70 80 

7 10 15 20 10 15 20 10 15 15 15 15 20 45 60 75 

8 15 10 10 10 15 15 15 20 20 15 15 25 55 60 70 

9 15 15 20 15 20 20 15 15 20 15 15 20 60 65 80 

10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 55 55 55 

11 15 15 20 10 10 15 10 10 15 20 25 20 55 60 70 

12 10 - 20 10 - 20 5 - 15 25 - 25 50 - 80 

13 15 20 20 15 15 20 15 15 15 15 15 15 60 65 70 

14 10 20 25 20 20 20 15 20 25 15 20 25 60 80 95 

15 15 15 15 10 15 15 5 10 15 10 15 20 40 55 65 

16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 25 60 65 70 
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17 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 25 25 60 70 75 

18 10 10 15 10 10 15 10 10 15 15 15 15 45 45 60 

19 15 25 25 20 20 25 15 15 20 25 20 20 75 80 90 

20 10 10 15 15 15 20 10 10 10 15 25 25 50 60 70 

21 10 10 20 10 10 20 5 5 20 15 15 25 40 40 85 

22 10 20 25 5 25 25 10 25 25 25 20 20 50 90 95 

23 10 20 20 10 15 20 10 15 20 25 20 20 55 70 80 

24 10 10 15 5 5 20 15 15 20 15 20 25 45 50 80 

25 25 25 25 20 25 25 20 25 25 10 10 20 75 85 95 

26 10 10 20 15 15 20 15 15 20 25 25 25 65 65 85 

27 15 15 20 5 15 15 5 15 20 15 25 25 40 70 80 

28 15 20 25 15 20 25 15 20 25 25 15 15 70 75 90 

29 10 20 15 10 10 15 5 10 15 25 25 25 50 65 70 

30 10 10 20 10 5 5 10 10 10 15 25 25 45 50 60 

31 20 - 10 5 - 10 5 - 10 15 - 20 45 - 50 

32 10 10 15 10 10 20 10 10 20 20 25 25 50 55 80 

 

Berdasarkan pada tabel 24 di atas dapat dilihat bahwa setiap 

siswa mengalami peningkatan nilai pada pembelajaran menulis cerkak 

secara signifikan. Peningkatan nilai terjadi di setiap siklusnya, kecuali 

nomor responden 10 atas nama Fitriana. Fitriana memiliki nilai yang 

tidak berubah sejak prasiklus, siklus I, dan siklus II yaitu 55, sehingga 

peneliti melakukan wawancara kepada Fitriana pada tanggal 31 Juli 

2012 untuk meminta keterangan mengenai nilai yang tidak ada 

peningkatan. Hasil keterangan menunjukkan bahwa Fitriana memiliki 

nilai yang tidak meningkat di setiap siklusnya karena Fitriana tidak 

menyukai kegiatan menulis, Fitriana lebih menyukai kegiatan 

menghitung. 
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Nilai masing-masing siswa juga dapat dibandingkan 

berdasarkan aspek penilaian. Secara rinci perbandingan penilaian 

berdasarkan aspek penilaian disajikan pada table 25 berikut ini. 

Tabel 25 

Perbandingan peningkatan penilaian berdasarkan aspek penilaian 

No Aspek 
Hasil Nilai Peningkatan Nilai Aspek 

Prasiklus Siklus I Siklus II Pras-SI Pra-SII SI-SII 

1 Aspek I 13 15,33 19,17 2,33 6,17 3,84 

2 Aspek II 12,5 15,33 19 2,83 6,5 3,67 

3 Aspek I 12,7 15,17 18,83 2,47 6,13 3,66 

4 Aspek II 18 19,67 21,67 1,67 3,67 2 

 

Rincian mengenai perbandingkan berdasarkan aspek penilaian 

di setiap siklus dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Diagram batang perbandingkan berdasarkan 

kategori penilaian di setiap siklus. 

 

Secara rinci peningkatan nilai rata-rata keterampilan menulis 

cerkak siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 26 

Peningkatan nilai rata-rata keterampilan menulis cerkak siswa kelas X1 

MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 

  

Selain peningkatan nilai hasil belajar siswa dalam keterampilan 

menulis cerkak, peningkatan juga terjadi pada sikap belajar yang 

diperlihatkan oleh siswa. Hasil rekapitulasi peningkatan sikap belajar 

siswa disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 27. 

Hasil rekapitulasi peningkatan sikap belajar siswa 

pada pembelajaran menulis cerkak prasiklus, siklus I dan siklus II. 

No Sikap belajar yang diamati 
KA 

(%) 

Siklu I 

(%) 

Siklus II 

(%) 

 Sikap belajar positif    

1 Perhatian penuh terhadap penjelasan guru 0 % 0 % 10 % 

2 Siswa aktif dengan kegiatan tanya jawab 0 % 10 % 16,66 % 

3 Siswa antusias dan serius dalam pembelajaran 0 % 6,66 % 53,33 % 

 Jumlah 0 % 16, 66% 70 % 

 Sikap belajar negatif    

4 Siswa menyepelekan guru 53,33 % 10 % 3,33 % 

5 Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran 6,66 % 53,33% 16,66 % 

6 Siswa banyak bergurau dan berbicara sendiri 40 % 20 % 0 % 

 Jumlah 100 % 83,33 % 30 % 

Berdasarkan tabel 27 di atas telah diketahui adanya perubahan 

sikap siswa. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan-peningkatan 

dalam setiap sikap belajar yang diamati. Pada prasiklus sikap belajar siswa 

memperlihatkan sikap yang negatif. Sikap positif pada siklus I sudah mulai 

No Jenis tes 
Nilai 

Rata-rata 
Kategori 

Peningkatan nilai rata-rata 

KA-SI KA-SII SI-SII 

1 Kemampuan Awal 55,67 Kurang 

9,83 23 13,17 2 Siklus I 65,5 Cukup 

3 Siklus II 78,67 Baik 
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tampak diperlihatkan oleh siswa, sehingga sikap negatif menjadi 

berkurang. Pada prasiklus 16 siswa atau sebesar 53,33% siswa 

menyepelekan guru, tetapi pada siklus I menurun menjadi 3 siswa atau 

sebesar 10%, karena siswa sudah mulai memperhatikan petunjuk dari 

guru. Pada prasiklus 12 siswa atau sebesar 40% siswa banyak bergurau 

dan berbicara sendiri, tetapi pada siklus I menurun menjadi 6 siswa atau 

sebesar 20%, karena siswa sudah mulai belajar menyesuaikan diri dengan 

media yang digunakan. Namun sikap pasif dalam pembelajaran meningkat, 

pada prasiklus 2 siswa atau sebesar 6% meningkat menjadi 53,33%, ini 

terjadi karena siswa masih dalam proses menyesuaikan diri terhadap media 

yang digunakan oleh peneliti. Secara keseluruhan sikap belajar siswa yang 

negatif secara berangsur-angsur menurun sebesar 16,33% atau sebanyak 5 

siswa. 

Sikap positif terlihat pada siklus I mengalami peningkatan pada 

siklus II. Pada siklus I tidak ada siswa yang memperhatikan terhadap 

penjelasan guru, tetapi pada siklus II ada 10% atau sebanyak 3 siswa sudah 

memperhatikan penjelasan guru dengan penuh perhatian. Siswa aktif 

dengan kegiatan tanya jawab pada siklus I sebesar 10% atau sebanyak 3 

siswa, dan pada siklus II meningkat menjadi 16,66% atau sebanyak 5 

siswa, sehingga antara siklus I dan siklus II ada peningkatan sebesar 10% 

atau sebanyak 3 siswa. Siswa antusias dan serius dalam kegiatan 

pembelajaran pada siklus I sebesar 6,66% atau sebanyak 2 siswa dan pada 

siklus II meningkat menjadi 53,33% atau sebanyak 16 siswa, sehingga 
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antara siklus I dan siklus II ada peningkatan sebesar 46,66% atau sebanyak 

14 siswa. 

Sikap belajar negatif terlihat pada siklus I mengalami penurunan 

pada siklus II. Siswa menyepelekan guru pada siklus I sebesar 10% atau 

sebanyak 3 siswa, dan pada siklus II menurun menjadi 3,33 % atau 

sebanyak 1 siswa, sehingga antara siklus I dan siklus II ada penurunan 

sebesar 6,66% atau sebanyak 2 siswa. Siswa cenderung pasif dalam 

kegiatan pembelajaran pada siklus I sebesar 53,33% atau sebanyak 16 

siswa dan pada siklus II menurun menjadi 16,66% atau sebanyak 5, 

sehingga antara siklus I dan siklus II ada penurunan sebesar 36,66% atau 

sebanyak 11 siswa. Siswa banyak bergurau dan berbicara sendiri pada 

siklus I sebesar 20% atau sebanyak 6 siswa dan pada siklus II tidak ada 

siswa yang bergurau dan berbicara sendiri. Aspek yang mengalami 

peningkatan paling besar dari siklus I ke siklus II adalah siswa antusias 

dan serius dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena siklus 

II ini ada perbaikan dari siklus I di antaranya: 

a. menjelaskan unsur-unsur pembangun cerkak; 

b. menggunakan film yang lebih menarik; 

c. memberikan contoh cerkak yang memiliki nilai baik; 

d. menjelaskan kriteria penilaian secara rinci. 
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Sikap pelajar positif dan negatif apabila di gambarkan dalam 

diagram adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 4 

Diagram batang perubahan sikap belajar siswa kelas X1 

MAN Purworejo 2012-2013 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis merumuskan 

beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Langkah-langkah pembelajaran keterampilan menulis cerkak dengan 

media film pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 

adalah (a) pengamatan prasiklus dan tes kemampuan awal, (b) pelaksanaan 

siklus I yang terdiri dari perencanaan, tindakan (kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan penutu), pengamatan, dan refleksi keseluruhan pelaksanaan siklus 

I, (c) pelaksanaan siklus II yang merupakan perbaikan dari siklus I 

meliputi revisi perencanaan (perangkat pembelajaran), penyempurnaan 

tindakan, pengamatan, dan refleksi siklus II. 

2. Keterampilan menulis cerkak pada siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun 

ajaran 2012-2013 setelah menggunakan media film terbukti menjadi lebih 

baik. Simpulan ini terbukti dengan peningkatan nilai rata-rata tes 

kemampuan awal pada prasiklus yaitu 55,67 menjadi 65,5 pada siklus I, 

dan menjadi 78,67 pada siklus II, sehingga peningkatan antara prasiklus 

dengan siklus I adalah 9,83, siklus I dengan siklus II adalah 13,17, 

prasiklus hingga siklus II adalah 23. 

3. Sikap belajar siswa kelas X1 MAN Purworejo tahun ajaran 2012-2013 

setelah mengikuti pembelajaran menulis cerkak dengan media film 

mengalami perubahan yang lebih baik. Simpulan ini terbukti dengan 
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meningkatnya sikap belajar siswa menjadi lebih dari 16,66% jumlah siswa 

menjadi 70%. Begitu juga sebaliknya, sikap belajar siswa yang buruk 

semakin menurun dari 83,33% jumlah siswa menjadi 30%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis ingin 

menyampaikan beberapas saran sebagai berikut. 

1. Melihat adanya peningkatan keterampilan siswa kelas X1 MAN Purworejo 

tahun ajaran 2012-2013 dalam menulis cerkak, penggunaan media film 

sebagai salah satu alternatif media pembelajaran yang digunakan dalam 

kelas. 

2. Proses pembelajaran yang menyenangkan merupakan salah satu faktor 

penunjang keberhasilan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan 

kreativitas yang tinggi dari pengajar untuk mencari teknik, metode, model, 

strategi, dan media pembelajaran yang dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, sehingga materi pembelajaran lebih 

mudah diterima. 
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