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Situasi:  
Kondisi yang menjadi latar 
belakang masalah, mengapa 
praktik ini penting untuk 
dibagikan, apa yang menjadi 
peran dan tanggung jawab 
anda dalam praktik ini.  
 

Latar Belakang 
 
Kegiatan Menulis merupakan kegiatan yang menjadi 
salah satu aspek dalam pembelajaran berbahasa. 
Akan tetapi, tidak sedikit ditemukan masih adanya 
peserta didik masih mengalami kesulitan dalam 
menulis, terutama menulis cerita pendek atau 
cerpen. Hal tersebut dikarenakan belum adanya 
stimulus untuk mendapatkan ide menulis. Selain 
itu, kurang minatnya peserta didik untuk 
mempelajari teks sastra, salah satunya dalam 
bentuk prosa. Peserta didik menganggap kalau teks 
sastra, kecil perannya dalam kehidupan. Selain itu, 
kemungkinan peserta didik sangat sedikit diberikan 
waktu untuk berkenalan atau memahami teks 
sastra. Padahal teks sastra merupakan bagian dari 
kehidupan yang bisa berangkat dari kehidupan 
nyata.  
 
 
 
 

 Manfaat 
 
Kegiatan menulis cerpen merupakan salah satu 
kegiatan yang memiliki manfaat yang sangat bagus. 
Selain melatih untuk berpikir kreatif, kegiatan 
menulis cerpen bisa juga melatih untuk berpikir 
kritis. Selain itu, kegiatan menulis cerpen juga 
memberikan dampak ke depannya nanti. Siapa tahu 
dengan kegiatan menulis cerpen ini, membuat 
peserta didik termotivasi untuk menjadi penulis dan 
bisa mendapatkan nilai (uang) dari kegiatan menulis 
cerpen. 
 

 Peran dan Tanggung Jawab Pendidik 
 
Dalam kegiatan menulis cerpen peran dari pendidik 



yaitu sebagai fasilitator dan konsultan. Pendidik 
bertanggung jawab untuk memberikan manfaat dari 
kegiatan menulis cerpen, memberikan arahan dalam 
kegiatan menulis cerpen, dan juga memberikan 
saran dari hasil menulis cerpen dari peserta didik 

Tantangan :  
Apa saja yang menjadi 
tantangan untuk mencapai 
tujuan tersebut? Siapa saja 
yang terlibat, 
 

Tantangan 
 
Dalam pembelajaran menulis cerpen tantangan yang 
ditemui yaitu, masih adanya peserta didik yang 
belum bisa mengembangkan alur yang runtut. Selain 
itu untuk memulai cerita, peserta didik masih 
menuliskan frasa “Pada suatu hari” atau “Pada 
suatu desa terdapat …”. Selain itu, dalam hal 

manajemen kelas, pendidik masih kurang maksimal. 

 Pihak yang Terlibat 
 
Dalam pembelajaran menulis cerpen, terdapat 
beberapa pihak yang turut andil yaitu, 

1. Kepala sekolah SMA Nasional Malang 
2. Bapak, Ibu guru SMA Nasional Malang 
3. Peserta didik dari kelas XI IPA 1 
4. Pengambil gambar, Wahyu Hariananta 

Lesmana Jaya dan Acha Okta Fitri Ansyah 
dari kelas XI IPS 2 

Aksi :  
Langkah-langkah apa yang 
dilakukan untuk 
menghadapi tantangan 
tersebut/ strategi apa yang 
digunakan/ bagaimana 
prosesnya, siapa saja yang 
terlibat / Apa saja sumber 
daya atau materi yang 
diperlukan untuk 
melaksanakan strategi ini  
 

Langkah-langkah 
 
Pada kegiatan pembuka, pendidik meminta salah 
satu dari peserta didik untuk memimpin berdoa, 
kemudian pendidik menanyakan kabar dan memberi 
motivasi. 
 
Pada bagian apersepsi, peserta didik diajak untuk 
mendengarkan lagu atau mungkin peserta didik ikut 
menyanyikan lagu dari penyanyi yang lagunya 
memiliki makna nilai tertentu, bisa dari nilai religius, 
moral, sosial, dan nilai lainnya. Lagu yang diberikan 
diusahakan lagu yang digandrungi peserta didik. 
 
Pada bagian awal pebelajaran, peserta didik bertanya 

jawab mengenai siapa yang menyanyikan lagu 
tersebut, adakah pembelajaran atau nilai dalam lagu 
tersebut, dan nilai apa yang bisa diambil dari lagu 
tersebut. 
 
Pada inti pembelajaran, peserta didik diajak curah 
pendapat mengenai pengalaman dari peserta didik, 
entah itu pengalaman yang pernah dialami, 
pengalaman dari hasil melihat film, atau pengalaman 
dari hasil mendengarkan lagu. Kemudian dari 
pengalaman tersebut, adakah pembelajaran atau 
nilai yang dapat diambil oleh peserta didik. 
Berangkat dari nilai tersebut, peserta didik diajak 
untuk menjadikannya sebuah cerita. Untuk 



memastikan peserta didik paham mengenai nilai 
atau pelajaran apa yang terdapat dalam suatu 
peristiwa, peserta didik diajak menganalisis lagu dari 
penyanyi yang dikenal dengan peserta didik dan lagu 
tersebut memiliki kandungan nilai yang baik. 
 
Pada kegiatan pembentukan kelompok, peserta didik 
memilih akan menulis cerpen berangkat dari 
pengalaman pribadi, melihat film pendek, atau 
mendengarkan lagu. Kemudian peserta didik 
berkumpul berdasarkan kelompok tersebut. 
Sebelumnya, pendidik sudah memberikan beberapa 
tautan film pendek dan lagu untuk sebelumnya 

dilihat atau didengar oleh peserta didik. Tujuan dari 
dibentuknya kelompok yaitu untuk memudahkan 
peserta didik bertukar informasi. Meskipun, 
dilakukan secara kelompok, untuk penugasan 
peserta didik menulis cerpen secara individu. 
 
Pada kegiatan pembuatan cerpen, pendidik 
memantau peserta didik untuk tetap aktif dalam 
penulisan cerpen. Pendidik juga sebagai konsultan 
memberikan saran atau solusi. Pendidik juga 
bertanya kepada peserta didik terkait nilai apa yang 
akan dimasukkan dalam cerpen. 
 
Pada kegiatan menyajikan hasil, pendidik meminta 
peserta didik untuk mempresentasikan hasil 
sinopsis cerpen yang sudah dibuat. Setelah salah 
satu peserta didik presentasi, peserta didik lainnya 
memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada 
peserta didik yang presentasi. Setelah itu, pendidik 
memberikan tanggapan, masukan atau saran, dan 
juga apresiasi kepada penampil presentasi. 
 
Langkah berikutnya yaitu pendidik melakukan 
penarikan kesimpulan pembelajaran pada hari 
tersebut dengan menanyakan kepada peserta didik 
secara klasikal. 
 
Setelah itu, pendidik mencoba untuk mengevaluasi 
pembelajaran dengan bertanya kepada peserta didik 
mengenai apa yang menarik dari pembelajaran 
menulis cerpen selain itu pendidik juga menanyakan 
kendala dalam pembelajaran menulis cerpen. 
 
Pada kegiatan akhir pendidik meminta salah satu 
dari peserta didik untuk memimpin berdoa. 

 Strategi 
 
Pada pembelajaran menulis cerpen, pendidik 
menggunakan model pembelajaran PjBL dengan 
metode mind mapping atau peta pikiran. 



 Proses 
 
Peserta didik diminta untuk mencari nilai dari 
pengalaman yang pernah dialami, melihat film 
pendek, atau mendengarkan lagu. Setelah itu, 
peserta didik membuat alur cerita dengan 
menuliskan pada peta pikiran. Berikutnya peserta 
didik membuat teks cerpen secara utuh dengan 
memasukkan nilai yang sudah diambil dari 
menganalisis pengalaman yang pernah dialami, 
melihat film pendek, atau mendengarkan lagu. 

 Sumber daya atau Materi 
 

Sumber daya yang digunakan pada kegiatan 
pembelajaran menulis cerpen yaitu menggunakan 
teknologi dari aplikasi Assemblr dan video dari 
laman Youtube. Selain itu, peran pendidik dan 
peserta didik juga masuk dalam sumber daya 
manusia 

Refleksi Hasil dan dampak  
Bagaimana dampak dari aksi 
dari Langkah-langkah yang 
dilakukan? Apakah hasilnya 
efektif? Atau tidak efektif?  
Mengapa? Bagaimana respon 
orang lain terkait dengan 
strategi yang dilakukan, Apa 
yang menjadi faktor 
keberhasilan atau 
ketidakberhasilan dari 
strategi yang dilakukan? Apa 
pembelajaran dari 
keseluruhan proses tersebut  
 

Dampak dari Penerapan Langkah-langkah 
 
Dampak dari pembelajaran menulis cerpen dengan 
menggunakan langkah-langkah tersebut yaitu bisa 
dibilang hasilnya memuaskan. Hal tersebut 
dikarenakan dari cerpen yang dihasilkan oleh 
peserta didik, sebagian besar mampu 
mengembangkan alur yang menarik. 

 Hasil dari Pembelajaran 
 
Hasil dari pembelajaran menulis cerpen dengan 
menerapkan langkah-langkah tersebut bisa dianggap 
efektif karena banyak dari peserta didik 

menghasilkan cerpen yang baik. Hal ini dikarenakan 
dalam proses pembelajaran, media untuk memantik 
ide, menarik. Selain itu komunikasi antara pendidik 
dengan peserta didik bagus dengan diadakannya 
curah pendapat. 

 Respon dari Orang Lain Terkait Pembelajaran 
 
- Respon peserta didik 
Mereka menyatakan rasa senang karena 
pembelajaran yang dilakukan didasarkan pada 
kegemaran masing-masing peserta didik seperti 
menonton film, mendengarkan lagu, dan 
pengalaman pribadi. 
 



- Respon rekan sejawat dan kepala sekolah 
Penerapan pembelajarannya sangat kreatif. Selain 
itu, guru juga mampu mengelola kelas dengan bagus 
sehingga pembelajaran berjalan dengan lebih 
teroganisir dan berpusat kepada peserta didik. 
Peserta didik juga tampak antusias selama proses 
pembelajaran karena penerapan model 
pembelajaran PBL. 
 

 Pembelajaran yang Bisa Diambil dari Keseluruhan 
Proses 
 
Pembelajaran yang bida diambil dari proses 

pembelajaran menulis cerita pendek yaitu,  
1. Untuk melaksanakan proses pembelajaran 

berjalan baik diperlukan pengondisian kelas 
yang baik pula. 

2. Ketika pembelajaran berangkat dari 
pengalaman peserta didik, tidak sulit untuk 
mengarahkan ke tujuan pembelajaran. 

3. Komunikasi yang baik antara pendidik dengan 
peserta didik membuat pendidik mudah 
dalam mengaktifkan peserta didik melalui 
curah pendapat. 

4. Media yang baik dan dekat dengan peserta 
didik membuat pembelajaran terasa 
menyenangkan. 

 

 


