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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Pada bagian bab II akan dijelaskan beberapa teori yang menjadi landasan pustaka untuk 

dijadikan pedoman pelaksanaan penelitian pengembangan. Hal pokok yang dibahas meliputi (1) 

pengertian pengembangan, (2) komponen bahan pembelajaran, (3) gambar berseri komik, (4) 

menulis, (5) pengertian teks cerita pendek. 

2.1 Teori Pengembangan 

2.1.1 Pengembangan 

 Secara umum pengembangan memiliki arti pertumbuhan secara perlahan untuk menuju 

tahap proses penyempurnaan, dalam teori pengembangan memiliki pengertian luas, istilah ini 

digunakan dalam konteks menghasilkan produk pembelajaran dan pengembangan terbaru yang 

dapat berupa proses, produk dan rancangan. Menurut Setyosari (2010:52), pengembangan media 

pembelajaran menyatakan pendapatnya bahwa “pengertian penelitian pengembangan adalah 

suatu proses yang digunakan dalam mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

Tujuan dari adanya penelitian pengembangan adalah sebagai penilaian terhadap perubahan yang 

terjadi dalam kurun waktu tertentu.”  

 Produk yang akan dikembangkan ini berdasarkan temuannya memiliki beberapa langkah 

penyelesaian, produk yang akan dikembangkan tersebut harus terlebih dahulu divalidasi oleh 

para ahli sebelum diterapkan di lapangan. Menurut Setyosari (2010:72) menjelaskan bahwa 

teknologi pembelajaran erat kaitannya dengan metodologi dan penelitian pengembangan. 

Adapun teori yang digunakan meliputi praktek desain, proses, pengelolaan, manfaat dan evaluasi 

proses serta ditemukannya bahan ajar ini dapat dikatakan sebagai teknologi pembelajaran. Bukan 
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hanya teori, namun juga ada rancangan pembelajaran yang memiliki arti sebagai proses 

menganalisis kebutuhan, menentukan isi, menentukan tujuan pendidikan, merancang bahan dan 

melakukan uji coba serta melakukan revisi program.  

 Proses pendidikan merupakan kegiatan dalam melakukan pembelajaran, dari melakukan 

kegiatan pembelajaran, siswa juga akan menigkatkan kualitas belajar yang maksimal serta 

menjadikan siswa yang berperstasi dengan cara menambah wawasan dalam proses belajarnya. 

Oleh sebab itu, disini peneliti akan mengembangkan bahan ajar media gambar berseri komik 

(Garsikom), karena dengan menggunakan media tersebut siswa diharapkan akan semakin 

mengerti ketika membuat sebuah cerita pendek dengan menggunakan bahan ajar gambar berseri 

komik (Garsikom). Pengembangan bahan ajar dimulai dari tahap mengidentifikasi standart 

kompetensi yang sesuai dengan kurikulum, mengidentifikasi kompetesnsi dasar yang sesuai 

dengan kurikulum, mengidentifikasi indikator yang berkesinambungan dengan kompetensi dasar, 

mengidentifikasi materi bahan yang sesuai dengan kurikulum, merancang kegiatan pembelajaran 

yang sesuai dengan indikator pembelajaran dan memilih jenis serta menyusun bahan ajar sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. 

2.1.2 Tujuan Pengembangan Bahan Pelajaran 

 Tujuan pengembangan bahan pelajaran yang harus diketahui oleh setiap guru yaitu 

dengan mengembangkan bahan pelajaran yang sesuai untuk kebutuhan siswa, serta dapat  

mempertimbangkan karakteristik atau setting lingkungan sosial yang ada untuk memahami 

dengan cara: 

1) Mempermudah siswa dalam mendapatkan materi pembelajaran; 

2) Membantu pendidik pada saat pembelajaran berlangsung 

2.1.3 Prinsip Pengembangan Bahan Ajar  
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Menurut Depdiknas (2008:10-11) menetapkan 6 prinsip pengembangan bahan ajar, sebagai 

berikut: 

1) Memberikan pemahaman materi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan; 

2) Memberikan pengulangan guna memperkuat pemahaman; 

3) Memberikan penguatan pemahaman pada siswa akan memberikan umpan balik yang baik; 

4) Salah satu penentu faktor keberhasilan belajar adalah motivasi belajar; 

5) Mendapatkan tujuan dengan langkah yang pasti; 

6) Dengan mengetahui hasil yang telah ditentukan akan mendorong giat lagi. 

2.2 Bahan Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Bahan Ajar  

  Pertumbuhan media dalam pendidikan saat ini sangat maju dan juga berkembang untuk 

meningkatkan kualitas seorang guru dan juga siswa, dalam pembelajaran guru juga memiki yang 

namanya bahan untuk melaksanakan pembelajaran. Segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yaitu bahan ajar, dengan adanya 

bahan ajar siswa dapat memahami maksud yang akan dikerjakan, sehingga siswa menjadi lebih 

mudah mempelajari suatu materi yang diberikan oleh guru dan paham tentang kompetensi secara 

utuh dan tepat dalam pengertian bahan ajar. 

 Beberapa pilihan media pembelajaran yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis 

bahan ajar sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis cerita pendek 

dengan menggunakan gambar berseri komik (Garsikom) yang nantinya di dalamnya ada gambar 

komik yang dijadikan acuan untuk menulis cerita pendek. Harapannya dengan menggunakan 

media tersebut bisa terlaksanakannya pembelajaran menulis cerita pendek yang semakin diminati 

oleh siswa. Gambar berseri berarti gambar bersambung yang dapat dipahami oleh kalangan 
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siswa gambar berseri tersebut biasanya bermacam-macan bentuk olahan gambar yang dibuat, 

adanya tambahan dari gambar berseri tersebut lebih bagusnya adanya tambahan menggunakan 

gambar berseri komik (Garsikom) dengan adanya suatu percakapan yang nantinya harus 

dijabarkan oleh siswa sendiri. Beberapa unsur yang terdapat dalam bahan ajar pengembangan 

media gambar berseri meliputi: (a) sebagai sarana media pembelajaran yang dikhususkan untuk 

siswa pada tingkatan tertentu, (b) media gambar berseri berkaitan dengan upaya untuk 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek, (c) media gambar berseri merupakan media 

yang nantinya akan menjadi panduan siswa untuk membuat sebuah tulisan cerita pendek yang 

tepat. 

 Melalui pengembangan media gambar berseri komik diharapakan dapat mengurangi rasa 

malas siswa ketika menulis cerita pendek dan dapat membantu siswa dalam memahami 

pengetahuan yang baru dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Komik juga sangat bisa 

membuat siswa merasa gembira ketika membuat suatu tulisan dengan memakai media gambar 

berseri komik (Garsikom) tersebut. Selain itu, media gambar berseri dapat digunkan sebagai 

sarana pembelajaran yang mengasyikan dan tidak membosankan agar lebih mengasah kreativitas 

siswa dalam menulis. Jenis dari bahan ajar itu sangat bermacam-macam bentuk yang dimiliki 

atau dibuat oleh seorang guru, misalnya ada yang berbentuk cetak, visual, bahkan video, semua 

itu akan menambah koleksi terbaik yang dimiliki oleh guru. 

2.2.2 Fungsi Bahan Ajar Media Gambar Berseri 

 Gambar berseri menurut Arsyad, dkk (2011:16) dapat berfungsi menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi terhadap isi pelajaran yang ditampilkan atau 

menyertai teks materi pelajaran, ketertarikan siswa dapat memperhatikan dan konsentrasi 

terhadap materi pelajaran karena adanya media yang dapat dilihat langsung, adanya fungsi 
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afektif dari media visual, seperti media gambar berseri yang diperagakan oleh guru akan 

menggugah kreativitas siswa. Seperti halnya media gambar berseri komik (Garsikom) akan 

memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu siswa yang lemah dalam membaca 

untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan dapat mengingat kembali karena siswa dapat 

melihat secara langsung dan mengaitkan dengan materi pelajaran visual gambar berseri dalam 

pembelajaran cerita pendek. 

 Kegunaan pembuatan bahan ajar media gambar berseri komik (Garsikom) sebagai berikut: 

1) Fungsi media gambar berseri komik (Garsikom) bagi pendidik 

a. Menambah media dalam pembelajaran sehingga banyak variasi media; 

b. Mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi fasilitator; 

c. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan inovatif; 

d. Digunakan sebagai pedoman dalam menulis materi cerita pendek; 

e. Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. 

2) Fungsi media gambar berseri komik (Garsikom) bagi siswa: 

a. Siswa dapat lebih kreatif ketika menulis cerita pendek; 

b. Siswa menjadi lebih giat untuk menulis cerita pendek yang indah; 

c. Siswa tidak menjadi bosan ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas; 

d. Daya pikir siswa menjadi lebih cemerlang ketika menulis cerita pendek; 

e. Membantu kerja potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri; 

f. Siswa harus lebih mudah memahami materi yang akan diberikan dengan panduan media 

gambar berseri komik (Garsikom) tersebut. 

 Mengulas tentang media gambar berseri komik (Garsikom) dapat menggambarkan 

bentuk atau peristiwa kepada siswa tentang kondisi lingkungan bahkan menceritakan kondisi 
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yang ada dalam diri siswa, sehingga dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya sekedar belajar 

yang monoton namun juga bervariasi. Melalui media gambar berseri komik seorang guru 

memberikan hal-hal yang baru dalam  gambar yang sudah dibuat. Gambar yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa yang merujuk pada pengertian media gambar berseri sebagai penyajian visual 

dua dimensi yang memanfaatkan rancangan gambar sebagai sarana pertimbangan mengenai 

kehidupan sehari-hari misalnya yang menyangkut manusia, peristiwa, benda-benda, tempat, dan 

sebagainya, (Angkowo dan Kosasih, 2007:26). 

 

 

 

 

2.2.3 Fungsi Penyusunan Media Gambar Berseri Komik 

 Fungsi dan penyusunan media gambar berseri komik (Garsikom) dalam pembelajaran 

menurut Subana (1998:322) yaitu: 

1) Berfungsi untuk meningkatkan daya tarik siswa dalam belajar; 

2) Berfungsi untuk mempermudah pengertian atau pemahaman siswa; 

3) Berfungsi memperkuat dan menjelaskan bagian yang penting atau bagian kecil sehingga 

dapat diamati; 

4) Berfungsi mempersingkat suatu uraian.  

2.2.4 Komponen Bahan Ajar Media Gambar Berseri 

 Harijanto (2007:220) berpendapat bahwa komponen gambar berseri komik adalah 

merupakan rangkaian gambar yang terdiri atas dua gambar atau lebih yang merupakan satu 

kesatuan cerita. Gambar berseri komik (Garsikom) ini nantinya akan menceritakan sedikit 
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suasana yang sudah tergambar dalam media tersebut sehingga membuat siswa lebih memahami 

ketika membuat sebuah tulisan cerita pendek. Menggunakan suatu gambar berseri komik 

(Garsikom) dapat dijadikan bahan untuk penyusunan paragraf, gambar berseri pada 

pengertiannya sebagai hasil mengekspresikan suatu hal. Oleh sebab itu, penulis harus pintar 

dalam memilih gambar berseri sebagai media pembelajaran menulis cerita pendek. Gambar yang 

salah justru akan membuat siswa jadi salah tangkap, sehingga dapat menghasilkan hasil 

pekerjaan yang salah, untuk itu penulis haruslah mempertimbangkan aspek karakteristik siswa 

dan jenis materi yang akan diajarkan, waktu pembelajaran, tujuan yang akan dicapai serta 

strategi penggunaan dalam proses pembelajaran. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik 

maka dapat dipastikan gambar berseri sebagai media untuk menulis cerita pendek akan berhasil 

dan efektif. 

2.2.5 Teknik Penulisan Cerita Pendek 

 Teknik penulisan cerita pendek harus dimiliki dan dipahami oleh setiap siswa, dengan 

mengetahui teknik penulisan cerita pendek siswa diharapkan mampu untuk membuat sebuah 

karangan cerita pendek yang tepat dan kreatif. Adapun teknik penulisan cerita pendek sebagai 

berikut: 

1) Memilih topik atau tema:  dapat dijadikan bahan baku cerita pendek. Misalnya; pendidikan, 

sosial, lingkungan. olahraga, jurnalistik, peristiwa sejarah dan lain-lain; 

2) Menentukan tokoh dan menganalisis watak: dalam cerita pendek tokoh berfungsi sebagai alat 

penyampai masalah yang akan dikemukakan; 

3) Merumuskan garis besar cerita: langkah efektif agar kita (pengarang) mempunyai pijakan 

cerita adalah dengan merumuskan garis besar cerita; 
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4) Menentukan alur: dalam dunia karya sastra dikenal ada tiga macam alaur cerita yaitu alur 

maju, alur mundur, dan alur campuran; 

5) Menentukan latar cerita: pada cerita ada tiga jenis yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar 

peristiwa saja cerita yang akan di ulas oleh pengarang; 

6) Memilih gaya pencitraan: pilihan yang dapat digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa, 

kita bisa memilih gaya pencitraan secara langsung atau secara tidak langsung; 

7) Memilih diksi: harus disesuaikan dengan tema cerita dan kepada siapa cerita itu ditujukan; 

8) Membuat karangan dan mengembangkannya: dalam menulis cerita pendek yaitu membuat 

kerangka karangan, yang dimaksud kerangka karangan dalam pokok bahasan kita kali ini 

adalah urutan cerita atau peristiwa yang akan kita sajikan dalam cerita pendek. 

2.3 Menulis 

2.3.1 Pengertian Menulis 

 Proses menulis merupakan salah satu keterampilan dalam membuat suatu tulisan yang 

sangat dibutuhkan pada masa sekarang dan sampai kapanpun akan dibutuhkan, keterampilan 

menulis tidak memandang siapapun itu untuk melakukannya, dengan kegiatan menulis seseorang 

tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperolehnya, dengan menulis seseorang dapat 

mengekspresikan ide-ide atau gagasannya melalui bahasa tulis. Orang yang melakukan kegiatan 

ini dinamakan penulis dan hasil kegiatannya berupa tulisan, dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan kegiatan mengubah bunyi menjadi tulisan yang sebagai upaya untuk mengungkapkan 

gagasan menjadi bahasa tertulis yang memerlukan sejumlah potensi pendukung yang untuk 

mencapainya dibutuhkan kesungguhan yang mendalam, kemauan keras bahwa belajar dengan 

sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. 
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 Tarigan (2008:21) menyatakan bahwa menulis adalah menurunkan atau melukiskan suatu 

lambang-lambang grafik yang menggambarkan bermacam bahasa yang dapat dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut, jika mereka 

memahami bahasa grafik itu sendiri. Proses menulis wajib dipelajari oleh semua orang 

khususnya dalam proses belajar yang menjadi titik penting, dengan menulis maka orang bisa 

melakukannya, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur imajinatif dan inspiratif. Berdasarkan 

paparan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya menulis merupakan kegiatan untuk 

menuangkan ide, gagasan, pikiran dan pengalaman serta perasaan dalam bentuk tulisan yang 

diorganisasikan secara sistematik sehingga dapat diapahami oleh orang lain. beraneka ragam, 

berkarya dengan penuh kegembiraan.  

 Menulis sangat penting bagi dunia pendidikan karena memudahkan siswa untuk berpikir, 

dapat menolong penulis untuk berpikir secara kritis, melatih tangan, dapat memudahkan penulis 

untuk dapat merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau 

potensi, memecahkan masalah yang dihadapi dan menyusun urutan bagi pengalaman, menulis 

dapat membantu penulis untuk menjelaskan pikiran-pikiran (Tarigan, 2008: 22). 

2.3.2 Tujuan Menulis 

 Tujuan menulis menurut Hugo Hartig dalam Tarigan (2008: 24-25) adalah (a) assignment 

purpose adalah tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali, penulis 

menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri, (b) alturistik purpose adalah 

bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedudukan para pembaca, 

menolong pembaca, memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, (c) persuasive purpose 

adalah bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan, (d) 
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informational purpose adalah bertujuan memberi informasi atau keterangan penerangan kepada 

para pembaca. 

 

 

2.3.3 Arti  Gambar Berseri  

 Media gambar juga diartikan sebagai media visual yang dapat diamati oleh setiap orang 

yang memandangnya sebagai wujud perpindahan yang indah dari keadaan yang sebenarnya, baik 

mengenai pemandangan, benda, barang-barang atau suasana kehidupan. Kesimpulan yang 

didapat memberi arti media yang tidak diproyeksikan dan dapat dinikmati oleh semua orang 

sebagai pindahan dari keadaan yang sebenarnya mengenai orang dan sebagainya. 

 Dilihat dari sisi semantik, gambar berseri komik (Garsikom) merupakan tiruan barang 

yang menggambarkan benda bahkan berupa orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. 

Sedangkan seri berarti rangkaian cerita yang berturut-turut. Jadi gambar berseri berarti gambar 

turut-turut. media gambar berseri disebut juga flow chart atau gambar susun. Media ini dibuat 

dengan menggunakan sketsa terlebih dahulu untuk memberikan gambar yang bagus ketika di 

cetak nantinya. 

 Beberapa ahli teori gambar menurut Sadiman (2002:29) mengemukakan bahwa gambar 

adalah media yang paling umum dipakai dan diketahui oleh semua orang, gambar biasanya 

memiliki bermacam-macam bentuk dan juga tema. Era pendidikan saat ini memang sudah mulai 

maju, untuk membangun sumber siswa yang berkompeten yang harus dimiliki oleh setiap siswa 

salah satunya dengan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti 

berinisiatif untuk membuat sebuah karya media pembelajaran untuk menjadi bahan siswa dalam 
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menulis sebuah cerita pendek dalam materi di kelas VII SMP. Adapun contoh media gambar 

berseri yang akan menjadi bahan media siswa dalam membuat cerita pendek sebagai berikut:  

MEDIA GAMBAR BERSERI KOMIK (GARSIKOM) SEBAGAI BAHAN MENULIS 

CERITA PENDEK SISWA 
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2.4 Teks Cerita Pendek 

2.4.1 Pengertian Teks Cerita Pendek 

 Cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira 

berkisar antara setengah sampai satu jam, suatu hal yang kiranya tidak mungkin dilakukan dalam 

sebuah novel. Sesuai dengan namanya cerita pendek yaitu panjang pendek cerita ini relatif 

tergantung isi dan alur permasalahan cerita. Menurut Burhan (2010:10) cerita pendek dibangun 

dengan adanya beberapa unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Salah satu contoh 

unsurnya yaitu tema, tokoh, plot atau alur, sudut pandang dan latar belakang cerita. Sesuai 

dengan namanya yaitu cerita pendek cerita ini sangat ringkas tidak detail seperti novel, salah satu 

kelebihan cerita pendek adalah diceritakannya secara implisit. 

2.4.2 Struktur Teks Cerita Pendek 

 Strukutur cerita pendek merupakan rangkaian cerita yang membentuk suatu karangan 

cerita pendek itu sendiri. Pemahaman siswa mengenai jalinan cerita oleh hubungan sebab-akibat 

ataupun secara kronologis. Berikut akan dijelaskan mengenai cerita oleh hubungan sebab akibat 

atupun secara kronologis. 

Berikut dijelaskan beberapa struktur dalam teks cerita pendek Menurut Achmad (2016:87-88). 

1) Abstrak merupakan ringkasan cerita atau gambaran awal dalam cerita. Orientasi 

2) Orientasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan waktu, suasana atau   tempat. 

3) Komplikasi berisi urutan kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab-akibat. 

4) Evaluasi merupakan struktur konflik mengarah pada klimaks dan mulai mendapatkan 

penyelesaian. 

5) Resolusi pada bagian ini, penulis mengungkapkan solusi yang dialami seorang tokoh. 
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6) Koda merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil oleh para pembaca untuk 

melalui cerita dalam   cerita pendek. 

2.4.3 Unsur Intrinsik Cerita Pendek 

 Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur 

intrinsic yaitu tema, amanat, alur, penokohan dan latar, sudut pandang dengan gaya bahasa yang 

akan dijabarkan sebagai berikut. 

1) Tema memiliki makna yang terkandung dalam sebuah gambaran cerita, untuk menemukan 

tema dari sebuah karya fiksi haruslah dibaca semua terlebih dahulu barulah bisa mengambil 

tema yang terkandung. Eksistensi atau kehadiran tema dapat merasuki keseluruhan cerita 

(Burhan dalam Budian, 2012: 82-83). 

2) Alur atau plot merupakan urutan kejadian dalam suatu cerita, namun setiap hubungan selalu 

dihubungkan dengan sebab-akibat (Budian dalam Burhan, 2012:113). Berdasarkan 

kriterianya Burhan menjelaskan jenis alur sebagai berikut (a) alur maju atau progresif dalam 

sebuah novel terjadi jika cerita dimulai dari awal tengah dan akhir terjadinya peristiwa. (b) 

alur mundur atau regresif yaitu alur dari cerita akhir atau tengah kemudian kembali lagi ke 

alur awal dan (c) alur campuran adalah gabungan antara maju dan alur mundur. 

3) Penokohan merupakan pelukisan gambar yang jelas tentang tokoh yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita yang dapat disebut dengan penokohan (Budian dalam Burhan, 2012:165). 

4)  Latar/setting  menjelaskan tentang tempat dimana peristiwa itu terjadi, mulai dari waktu, 

tempat dan suasana peristiwa yang akan diceritakan. Menurut Burhan (2012:216) 

menjelaskan ada tiga jenis latar yaitu (a) latar tempat adalah lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi, (b) latar waktu adalah berhubungan dengan peristiwa 
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itu terjadi dan (c) latar sosial adalah menyangkut status sosial seorang tokoh atau 

penggambaran keadaan masyarakat. 

5) Sudut pandang dalam hal ini adalah strategi atau teknik yang sengaja dipilih pengarang untuk 

mengemukakan gagasan ceritanya. Sudut pandang dapat disamakan artinya bahkan dapat 

memperjelas dengan istilah pusat pengisahan (Budian, 2017:16). 

6) Gaya Bahasa mempunyai cakupan yang sangat luas baik itu untuk tulisan maupun 

pembicaraan dan dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi antara sesama tokoh yang 

berfungsi menciptakan nada atau suasana yang persuasif. 

7)  Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang dalam cerita pendek umumnya 

bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk 

isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. 

 

 

2.4.4 Ciri Kebahasaan Teks Cerita Pendek 

  Dalam menulis cerita pendek siswa harus memahami bagaimana ciri kebahasaan yang 

digunakan dalam menulis cerita pendek meliputi: 

1) Dalam menggunakan kalimat lampau tidak boleh banyak yang ditandai oleh fungsi-fungsi 

keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah 

terjadi. 

2) Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu 

3) Penggunaan kata kerja yang berlebihan menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi 

4) Mempergunakan kata kerja yang merujuk pada kalimat tidak  langsung. 
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 Membuat karangan cerita pendek memang tidak mudah butuh kreativitas untuk 

mengerjakannya dalam hal tersebut cerita pendek dapat menjadikan siswa lebih gemar untuk 

membuat karangan tulisan yang akan dibuat. Kesulitan yang dihadapi dalam membuat tulisan 

cerita pendek itu pasti ada, entah dari siswa ataupun pembelajaran yang diberikan monoton tidak 

ada variasi pembelajaran yang menyenangkan, tidak dipungkuri bahwa cerita pendek merupakan 

cerita yang hanya dibaca dalam sekali duduk, berbeda dengan novel yang bisa dibaca dalam 

beberapa hari. Membuat sebuah tulisan itu sangatlah butuh apreasi dari guru atau dari siswa itu 

sendiri, ketika siswa sudah membuat karangan cerita pendek dan adanya apreasiasi dari guru 

mengenai hasil karangan yang maksimal siswa tersebut merasa bangga dan ingin lagi untuk 

membuat karangan cerita pendek. 

 


