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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

  Keterampilan berbahasa yang terdapat dalam kurikulum Bahasa dan Sastra 

Indonesia ada empat komponen. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan 

berbahasa menyimak (listening skills), berbicara (speaking skills), membaca 

(reading skills), dan menulis (writing skills). Keempat keterampilan berbahasa 

tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat.  

  Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah, aspek menulis 

merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa. Kegiatan menulis 

bertujuan untuk menjadikan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan 

merangsang keterampilan siswa dalam merangkai kata. Akan tetapi dalam 

penerapannya banyak guru mengalami kesulitan untuk membiasakan siswa belajar 

menulis. Salah satu penyebabnya adalah kesalahan dalam hal metode 

pembelajaran yang terlalu kaku sehingga menimbulkan kesan bahwa menulis itu 

sulit.  

  Siswa Madrasah Aliyah (MA) masih sering mengalami kesulitan dalam 

menulis cerpen. Padahal menulis cerpen lebih sederhana daripada menulis novel. 

Menulis cerpen tidak memerlukan waktu yang lama, karena bentuknya yang lebih 

pendek daripada novel, begitu pun untuk membacanya, sehingga cerpen sering 

disebut bacaan yang dapat dibaca sekali duduk. Bahasa yang digunakan dalam 

cerpen pun menggunakan bahasa yang sederhana, lebih sederhana jika 

dibandingkan dengan bahasa dalam puisi yang mempunyai arti lebih kompleks, 
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yang berupa pemadatan kata karena didalamnya menceritakan gagasan, perasaan 

ataupun pengalaman penulisnya.  

  Keterampilan menulis cerpen bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan 

melalui uraian atau penjelasan saja. Siswa tidak akan memperoleh keterampilan 

menulis hanya dengan duduk, mendengarkan penjelasan guru, dan mencatat 

penjelasan guru. Keterampilan menulis cerpen dapat ditingkatkan dengan 

melakukan kegiatan menulis cerpen secara terus-menerus sehingga akan 

mempengaruhi hasil dan prestasi siswa dalam menulis cerpen. 

  Fenomena kesulitan menulis cerpen tersebut juga terjadi pada siswa kelas 

X MA Muhammadiyah 1 Malang. Berdasarkan observasi awal yang telah 

dilakukan peneliti, ternyata proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru Bahasa 

dan Sastra Indonesia di kelas X MA Muhammadiyah 1 Malang masih berorientasi 

pada teori saja, sehingga keterampilan berbahasa khususnya keterampilan menulis 

kurang mendapatkan perhatian. 

  Standar kompetensi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang digunakan di MA Muhammadiyah 1 Malang semester 2 adalah 

mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain ke dalam cerpen. Standar 

kompetensi ini termasuk dalam aspek kemampuan menulis pengalaman orang lain 

dalam cerpen (pelaku, peristiwa, latar). Kompetensi dasar yang digunakan adalah 

menulis cerpen berdasarkan rentetan peristiwa dalam cerpen berdasarkan tema 

yang telah ditentukan.   

Pembelajaran yang dilakukan pada pratindakan di kelas X MA 

Muhammadiyah 1 Malang ini masih berpusat pada guru. Guru mendominasi 
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pembelajaran dengan lebih banyak menerangkan materi di depan kelas. Hal 

tersebut mempengaruhi keaktifan siswa. Di samping itu, terlihat bahwa 

pembelajaran yang dilakukan lebih mementingkan hasil daripada proses. Guru 

menilai cerpen siswa tanpa melihat prosesnya.  

Pembelajaran demikian menyebabkan siswa jenuh dan bosan, sehingga 

nilai rata-rata kelas untuk mata pelajaran menulis cerpen hanya mencapai angka 

57.9. Angka tersebut belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di 

kelas X MA Muhammadiyah 1 Malang (Berdasarkan wawancara kepada kelapa 

MA Muhammadiyah 1 Malang hanya menetapkan KKM 65. Penetapan tersebut 

dikarenakan input yang ada di sekolah tersebut yang kurang bagus serta hasil 

belajar para siswa yang kurang bagus pula). Untuk menyikapi permasalahan 

tersebut diperlukan satu metode yang dapat meningkatkan kemampuan menulis 

cerpen siswa kelas X MA Muhammadiyah 1 Malang. Diharapkan ada peningkatan 

kemampuan menulis cerpen setelah penerapan metode yang baru.  

  Berdasarkan hasil wawancara kepada siswa, diketahui banyak 

kesulitan/hambatan yang dirasakan sebagian besar siswa dalam penulisan cerpen. 

Sebagian besar siswa merasakan kesulitan dalam menulis cerpen karena tidak 

adanya ide. Beberapa siswa menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang harus 

mereka tulis. Beberapa siswa yang lain mengungkapkan bahwa mereka sudah 

memiliki ide tetapi tidak tahu cara menuangkannya dalam sebuah karangan. Di 

tengah kegiatan menulis siswa sering kehadapatn ide. Akibatnya nilai 

keterampilan menulis cerpen siswa kelas X MA Muhammadiyah 1 Malang masih 

tergolong rendah. Hal ini dapat teridentifikasi dari nilai hasil karangan siswa pada 
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kegiatan pratindakan yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia Kelas X MA Muhammadiyah 1 Malang.  

  Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode latihan terbimbing. Melalui 

metode ini siswa diharapkan mampu menemukan ide yang mampu dituangkan 

dalam bentuk cerpen dengan bimbingan guru. Dengan demikian, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Penerapan Metode Latihan 

Terbimbing untuk  Meningkatkan Kemampuan Menulis Cerpen Siswa Kelas 

X MA Muhammadiyah 1 Malang.”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1)  Bagaimanakah penerapan metode latihan terbimbing dalam pembelajaran 

menulis cerpen pada siswa kelas X MA Muhammadiyah 1 Malang? 

2)  Bagaimanakah peningkatan kemampuan menulis cerpen siswa kelas X MA 

Muhammadiyah 1 Malang setelah menggunakan metode latihan terbimbing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

menulis cerpen siswa kelas X MA Muhammadiyah 1 Malang tahun ajaran 2010-

2011 dengan menggunakan metode latihan terbimbing. Adapun secara khusus 

penelitian ini bertujuan.  
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1) Mendeskirpsikan penerapan metode metode latihan terbimbing dalam 

pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas X MA Muhammadiyah 1 

Malang. 

2) Mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas X 

MA Muhammadiyah 1 Malang setelah menggunakan metode latihan 

terbimbing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

  Manfaat penelitian ini anatara lain adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kemampuan menulis cerpen siswa kelas X MA 

Muhammadiyah 1 Malang. 

2) Memberikan alternatif penyelesaian masalah menulis cerpen kepada guru 

melalui metode latihan terbimbing.  

 

1.5 Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah 

pemahaman istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut:. 

1) Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan atau pemasangan atau 

pemanfaatan, perihal mempraktikan (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2002). 

2) Peningkatan kemampuan menulis cerpen adalah proses atau cara 

meningkatkan kegiatan penuangan gagasan, pikiran, dan perasaaan seseorang 
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yang berupa bahasa tulis dengan penuh kesanggupan, kecakapan, dalam 

penulisan cerpen.  

3) Cerpen adalah cerita dengan kisahan pendek (kurang dari 10.000 kata) yang 

dimaksudkan memberikan kesan tunggal yang dominan (Sudjiman dalam 

Purba, 2010:51). 

4) Metode latihan terbimbing adalah suatu cara dalam proses pembelajaran yang 

seringkali dianggap sebagai instruksi bertingkat seperti sebuah tangga. Tujuan 

dari latihan terbimbing adalah memberikan bantuan kepada anak agar nantinya 

dapat menggunakan keterampilan tersebut secara mandiri. Dalam tahapan ini 

guru memegang kendali atas Kelas dan melakukan pengulangan-pengulangan 

(Sutrisno, http://joko.tblog.com/post/page). 


