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ABSTRAK 

 

TAHAPAN ALUR KUMPULAN CERPEN KAKI LANGIT 

 DALAM MAJALAH HORISON EDISI 2015 

 DAN RANCANGAN PEMBELAJARANNYA DI SMP 

 

Oleh 

Lailatul Rohmah 

 

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan 

alur kumpulan  cerpen Kaki Langit dalam majalah Horison edisi 2015 dan 

rancangan pembelajarannya di SMP. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 

tahapan alur kumpulan cerpen kaki langit dalam majalah Horison edisi 2015 dan 

rancang- an pembelajarannya di SMP.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tahapan alur yang terdapat pada 

kumpulan cerpen kaki langit dalam majalah Horison edisi 2015. Terdapat lima 

belas cerpen yang ada pada edisi cerpen kaki langit. Langkah-langkah yang 

dilakukan Peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data yaitu dengan 

membaca secara keseluruhan cerpen Kaki Langit dengan cermat, kemudian 

menandai dan memberi kode sesuai dengan kategori yang terdapat dalam tahapan 

alur cerita, selanjutnya mengelompokkan data berdasarkan teori tahapan alur 

cerita menurut Tasrif (Tahap Penyituasian(Situation), Tahap Pemunculan Konflik 

(Generating Circumtances), Tahap Peningkatan Konflik (Rising Action), Tahap 

Klimaks (Climax) dan Tahap Penyelesaian (denovement), kemudian 

mendeskripsikannya berdasarkan kelima tahap tersebut. 



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar cerpen yang diteliti 

menggunakan jenis alur lurus (progresif,  kebanyakan cerpen yang diteliti 

menggunakan alur yang teratur, dimulai dari tahap penyituasian dan diakhiri 

dengan tahap penyelesaian, sedangkan penggunaan Jenis alur sorot balik 

(flashback) hanya terdapat pada cerpen yang berjudul “Tembang Canting Kinanti” 

dan “Lelaki Jagoan Tiban”. Kedua cerpen ini berbeda dari cerpen yang lain 

karena penggunaan tahapan alurnya  yang tidak monoton, tahapan alur pada kedua 

cerpen tersebut dimulai dari tahapan klimaks terlebih dahulu kemudian, kembali 

pada tahap penyituasian dan berakhir pada tahap penyelesaian, hal ini membuat 

kedua cerpen tersebut menjadi sangat menarik ketika dibaca dan mendorong 

pembaca untuk terus membaca sampai akhir cerita.  

Rancangan pembelajaran yang dibuat berdasarkan hasil penelitian ini ialah pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IX, yaitu pada Kompetensi Inti 3 dengan 

Kompetensi Dasar 3.5 Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks 

cerita pendek yang dibaca atau didengar dan 4.5 Menyimpulkan unsur-unsur 

pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang 

dibaca atau didengar. 

Kata kunci: Tahapan alur, cerpen, rancangan pembelajaran. 
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MOTTO 

 

 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

setelah kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah selesai (dari 

suatu urusan), tetaplah bekerja keras(untuk urusan yang lain). Dan hanya 

kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 

 

“Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah.” 

(Thomas Alfa Edison) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Cerita pendek atau yang sering kita kenal dengan istilah cerpen merupakan cerita 

berbentuk prosa yang pendek (Suyanto, 2012:46). Akan tetapi berukuran pendek itu 

memang tidak ada aturannya, tidak ada satu kesepakatan diantara pengarang dan para 

ahli. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan Poe (dalam Nurgiyantoro, 2015:12) yang 

menyatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali 

duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam- suatu hal yang kiranya 

tidak mungkin dilakukan untuk sebuah novel. Karya sastra me-miliki dua (2) unsur 

pembangun sebuah karya sastra yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur 

intrinsik meliputi: tema, alur, penokohan, latar dan amanat. Berdasarkan dari 

beberapa unsur intrinsik yang telah di-sebutkan, dalam penelitian ini peneliti hanya 

membatasi pada alur.  

 

Alur merupakan salah satu unsur fiksi yang penting dari unsur fiksi yang lainnya. 

Alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya di-

hubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebab-kan 

terjadi peristiwa lainnya, Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2013:167). Alur me-

nerangkan urutan peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam suatu karya sastra. 

Peristiwa demi peristiwa yang terjadi tersebut harus diolah dan disiasati secara kreatif 
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sehingga menjadi suatu hal yang menarik, khususnya dalam karya sastra. Hal tersebut 

ditegaskan oleh pendapat Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2013:167) mengemukakan 

bahwa alur dalam sebuah karya fiksi merupakan struktur peristiwa -peristiwa, yaitu 

sebagaimana yang terlihat dalam pengurutan dan penyajian berbagai peristiwa 

tersebut untuk mencapai efek emosional dan efek artistik tertentu. Secara teoritis, 

kronologis tahap-tahap pengembangan struktur alur meliputi tahap penyituasian 

(Situation), tahap Pemunculan Konflik (Generating Circumtances), tahap 

peningkatan Konflik (Rising Action), Klimaks (Climax) dan tahap Penyelesaian 

(Denovement). 

 

Karya sastra seperti novel dan cerpen dapat ditemukan di majalah sastra, salah 

satunya adalah majalah Horison. Majalah Horison merupakan salah satu majalah 

sastra yang masih ada hingga kini. Majalah Horison terbit sejak 26 Juli 1966. 

Majalah Horison resmi berhenti diproduksi secara cetak dan beralih menjadi majalah 

yang dimuat secara online pada bulan juli tahun 2016. Cerpen Kaki Langit 

merupakan kumpulan hasil lomba cipta cerpen para siswa Sekolah Menengah 

Pertama dan sederajat yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar, Kementrian dan Kebudayaan RI pada tahun 2014 yang dimuat 

dalam majalah Horison edisi 2015. Cerpen Kaki Langit dalam Majalah Horison 

berjumlah 15 yakni Tarian Salju Karaban, Gugurnya Sehelai Daun, Tembang 

Canting Kinanti, Lelaki Jagoan Tiban, Merpati Origami, Laila, Kelabu di Atas 

Pusara, Immaah...Immaah.., Pel Istimewa, Catatan dalam Botol, Bulan Jingga, 

Airmata Nayang dari Ranah Betung, Tapal Batas, Tamparan Menarik Diri dan 
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Wayang Untuk Nilam. Kelima belas cerpen inilah yang akan penulis teliti dalam 

skripsi ini.  

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik mengkaji kumpulan cerpen tersebut 

dari segi tahapan alurnya. Berdasarkan pengamatan peneliti, cerpen tersebut memiliki 

urutan penyajian peristiwa yang mampu membangkitkan rasa penasaran pembaca. 

Tahapan alurnya disajikan secara baik sehingga mendorong pembaca untuk 

mengetahui mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam cerita tersebut. 

Berikut kutipan salah satu cerpen Kaki Langit pada majalah Horison edisi 2015 yang 

berjudul “Tarian Salju Karaban”. 

 

“Diujung jalan, Sudut mataku  menangkap menangkap gubuk reyot  yang 

dindingnya terbuat dari bilah -bilah bambu . di sampingnya berdiri kokoh 

pohon- pohon tegak  dengan  gagahnya.  Daun majemuk menjari melambai  

diujung tangkai yang panjang . percabangan yang mendatar seperti jeruji roda 

pedate. Buah berbentuk kapsul, Panjang dan keras, berwarna hijau, sebagian 

berwarna  tua coklatan dengan gumpalan putih  menyembul dari cangkang 

yang terbuka.”  

(Data C01/TSK/EJan/H4) 

 

 

Adapun beberapa peneliti yang telah meneliti tentang alur antara lain sebagai 

berikut(1) Nadya Oktami dengan judul Alur dalam novel Hujan Bulan Juni karya 

Sapardi Djoko Damono dan Rancangan Pembelajarannya di SMA, (2) Rizky Amalia 

Rusvitasari dengan judul Alur dalam novel Catching Star Fira Basuki dan Rancangan 

Pembelajarannya untuk SMA, (3) Handayani dengan judul Pengaluran dan 

Penokohan dalam Novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabhichara serta 

Impliklasinya terhadap Pembelajaran Sastra di SMA dan (4) Alamsyah dengan Judul 
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Tahapan Alur dalam Novel Ayahku Bukan Pembohong Karya Tere Liye dan 

Implikasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA. Perbedaan dengan keempat 

penelitian sebelumnya yaitu terletak pada subjek penelitian yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan cerpen sebagai subjek penelitiannya.  

 

Selanjutnya, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam silabus bahasa Indonesia 

SMP/MTs kelas IX semester ganjil Kurikulum 2013, terdapat kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik yang menempuh 

mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada empat kompetensi inti yang harus dicapai oleh 

peserta didik yang berkenaan dengan pembelajaran cerpen. Kompetensi dasar (KD) 

yang tertuang pada kurikulum 2013 kelas IX semester ganjil  yakni KD 3.5 

Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra  dalam teks cerita pendek yang 

dibaca atau didengar . KD tersebut sesuai dengan penelitian ini yang menyusun 

rancangan pembelajaran sastra khususnya Tahapan alur dalam cerpen sebagai bahan 

ajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini dijabarkan 

ke dalam dua pertanyaan penelitian berikut ini. 

1. Bagaimanakah tahapan alur pada kumpulan cerpen Kaki Langit dalam majalah 

Horison edisi 2015? 

2. Bagaimanakah rancangan pembelajarannya di SMP? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, Adapun rincian dari tujuan utama penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan tahapan alur cerpen Kaki Langit dalam majalah Horison edisi 

2015. 

2. Menyusun rancangan pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Pertama. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis pada 

bidang kesastraan. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut. 

1. Secara teoretis  penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran, 

wawasan dan pengetahuan di bidang sastra mengenai tahapan alur sehingga 

dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu guru bidang studi 

Bahasa Indonesia untuk mencari alternatif bahan pembelajaran sastra khususnya 

di SMP. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sumber data pada penelitian ini adalah kumpulan cerpen Kaki Langit yang 

berjumlah 15 cerpen yang terdapat pada majalah Horison edisi 2015. 

2. Data penelitian ini berupa kutipan-kutipan cerita yang termasuk dalam tahapan 

alur pada kumpulan cerpen Kaki Langit. 
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3. Hasil penelitian ini nantinya akan dibuat Rancangan Pembelajarannya di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan Kurikulum 2013. 
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 II. LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Sastra 

 

Damono (dalam Priyatni 2010: 12) mengatakan bahwa sastra adalah lembaga sosial 

yang menggunakan bahasa sebagai medium; bahasa itu sendiri merupakan ciptaan 

sosial. Hal ini didukung oleh pendapat Danziger dan Johnson dalam Budianta dkk 

(2006: 7) yang menyatakan bahwa satra adalah suatu “seni bahasa”, yakni cabang 

seni yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya.  Imajinasi dan estetika 

merupakan konsep dasar dari seni yang bersifat personal, sedangkan bahasa 

merupakan ciri khas dari media penyampainya, yang membuat karya sastra berbeda 

dengan karya-karya lainnya. Hal tersebut dipertegas oleh Sanusi (2014: 5) Sastra 

adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, 

semangat, atau keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang 

Membangkitkan pesona dengan bahasa sebagai medianya. 

 

2.2 Pengertian Cerpen 

 

Cerpen merupakan cerita yang berbentuk prosa yang pendek (Suyanto,2012: 46). 

akan tetapi berukuran panjang pendek itu memang tidak ada aturannya, tidak ada satu 

kesepakatan diantara pengarang dan para ahli. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan 

Poe (dalam Nurgiyantoro 2015:12) yang mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah 

cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah 
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sampai dua jam, suatu hal yang kiranya tidak mungkin dilakukan untuk sebuah novel. 

Selain itu, Sedgwick (dalam Tarigan, 2015: 179) menyatakan bahwa cerita pendek 

adalah penyajian suatu keadaan tersendiri atau suatu kelompok keadaan yang 

memberikan kesan yang tunggal pada jiwa pembaca. Notosusanto (dalam Tarigan, 

2015: 180) membatasi pengertian cerita pendek yaitu cerita yang panjangnya sekitar 

5000 kata atau kira-kira 17 haalaman kuarto spasi rangkap yang terpusat dan legkap 

pada dirinya sendiri.  

 

Strong (dalam Tarigan, 2015: 180) mengatakan bahwa singkat dan lengkap atau 

brevity with completeness adalah sifat-sifat pokok cerita pendek.Walaupun sama-

sama pendek, Panjang cerpen itu sendiri bervariasi. Ada cerpen yang pendek (short 

short story, bahkan mungkin pendek sekali: berkisar 500-an kata; ada cerpen yang 

panjangnya cukupan (middle short story), serta ada cerpen yang Panjang (long short 

story), yang terdiri dari puluhan (atau bahkan beberapa puluh) ribu kata 

(Nurgiyantoro, 2015: 12). Dari berbagai pendapat yang dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa, cerpen adalah sebuah prosa yang menyajikan urutan-urutan 

peristiwa secara lebih padat yang dapat dibaca dan diselesaikan dalam waktu yang 

singkat. 

 

2.2.1 Unsur-unsur Intrinsik Cerpen 

Unsur instrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra dari 

dalam. Unsur-unsur intrinsik sebuah cerpen, antara lain. 

1. tema 
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2. latar atau setting 

3. penokohan 

4. alur atau plot 

5. sudut pandang 

6. gaya bahasa 

7. amanat 

 

2.2.2 Unsur-unsur Ekstrinsik Cerpen 

Unsur ekstrinsik yaitu unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, yang secara tidak 

langsung mempengaruhi karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur ekstrinsik tersebut, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Biografi pengarang, biasanya sejarah pengarang berpengaruh pada cerita yang 

dibuatnya. 

2. Situasi dan kondisi, secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada 

hasil karya seseorang. 

3. Nilai-nilai dalam cerita, dalam sebuah karya sastra terkandung nilai-nilai yang 

disisipkan oleh pengarang. Nilai-nilai itu antara lain sebagai berikut. 

a. Nilai moral, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk. 

b. Nilai budaya, yaitu konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai 

dalam kehidupan manusia (misalnya adat istiadat, kesenian, kepercayaan,  

upacara adat). 

c. Nilai sosial, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma dalam 

kehidupan masyarakat (misalnya, saling memberi, menolong, dan 
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tenggang rasa). 

d. Nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan seni dan keindahan dalam 

karya sastra. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang 

membangun sebuah karya sastra dalam hal ini cerpen adalah unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang ber-asal dari 

dalam sastra itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pem-bangun sastra 

yang berasal dari luar . Unsur intrinsik yaitu tema, latar, penokohan, alur, sudut 

pandang, gaya bahasa dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu biografi 

pengarang, situasi dan kondisi, dan nilai-nilai dalam cerita. 

 

2.3 Alur 

 

Alur adalah peristiwa-peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya 

hubungan kausalitas, Foster ( dalam Nurgiyantoro, 2015:166). Hal ini senada dengan 

pernyataan Kenny (dalam Nurgiyantoro,2015: 167) yang menemukakan bahwa alur 

sebagai peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang bersifat tidak 

sederhana karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan 

sebab akibat. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan 

peristiwa sehingga menjadi suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu 

cerita (Aminuddin, 2014:83). Alur atau jalan cerita yang sering disebut orang secara 

tradisional, merupakan plot, sedangkan dalam teori-teori yang berkembang 

selanjutnya, dengan istilah struktur naratif, susunan dan juga sujet. Alur merupakan 

pola pengembangan cerita berupa rangkaian peristiwa yang terjadi, yang berisi urutan 
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kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubung-kan secara sebab akibat, peristiwa 

yang satu disebabkan atau terjadinya peristiwa-peristiwa yang lain. Plot adalah cerita 

yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab 

akibat, peristiwa yang satu me-nyebabkan peristiwa yang lainnya, (Stanton, 2007: 

26). Maksudnya jelas bahwa plot atau alur merupakan bagian dari sepenggal cerita 

yang berisi urutan kejadian atau peristiwa, yaitu peristiwa yang dihubungkan secara 

sebab akibat atau peristiwa yang satu merupakan penyebab timbulnya peristiwa yang 

lainnya. 

 

2.3.1 Penahapan Alur 

Alur sebuah cerita pasti mengandung unsur urutan waktu. Namun, alur sebuah karya 

fiksi sering tidak menyajikan urutan peristiwa secara kronologis dan runtut melainkan 

penyajian yang dapat dimulai dan diakhiri dengan kejadian mana pun juga tanpa 

adanya keharusan untuk memulai dan mengakhiri dengan kejadian awal dan terakhir. 

Jadi, tahapan awal cerita tidak harus berada di awal cerita atau di bagian awal teks, 

melainkan dapat terletak di bagian manapun. Secara teoritis, kronologis tahap-tahap 

pengembangan struktur alur dibicarakan pada uraian di bawah. 

 

2.3.1.1  Menurut Aristoteles 

Alur sebuah cerita haruslah memenuhi tuntutan padu-unity. Untuk memperoleh 

keutuhan sebuah cerita, Aristoteles mengemukakan bahwa sebuah alur haruslah 
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terdiri dari tahap awal (beginning), tahap tengah (middle), dan tahap akhir (end) 

Abrams (dalam Nurgiantoro, 2013: 201). 

1. Tahap Awal 

Tahap awal sebuah cerita biasanya disebut sebagai tahap perkenalan. Tahap 

perkenalan biasanya berisi sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan 

berbagai hal yang akan dikisahkan pada tahap-tahap berikutnya. Tahap awal juga 

sering dipergunakan untuk pengenalan tokoh-tokoh cerita. Fungsi pokok tahap 

awal sebuah cerita adalah untuk memberikan informasi dan sedikit penjelasan 

yang berkaitan dengan pelataran penokohan. 

 

2. Tahap Tengah 

Tahap tengah cerita dapat disebut dengan tahap pertikaian. Menampilkan 

pertentangan dan atau konflik yang sudah mulai muncul pada tahap sebelumnya. 

Konflik dapat berupa konflik internal, dan konflik eksternal. Bagian tengah cerita 

merupakan bagian terpanjang dan terpenting dari sebuah cerita fiksi. Pada 

bagian ini tokoh-tokoh memainkan peran, peristiwa-peristiwa penting dikisahkan, 

konflik berkembang semakin meruncing. Pada bagian tengah ini klimaks 

ditampilkan, yaitu ketika konflik utama telah mencapai titik intensitas tertinggi. 

 

3. Tahap Akhir 

Tahap akhir sebuah cerita atau bisa disebut tahap penyelesaian. Menampilkan 

adegan tertentu akibat klimaks. Cerita pada bagian ini berisi bagaimana 
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kesudahan cerita. Dalam teori klasik yang berasal dari Aristoteles penyelesaian 

cerita dibedakan kedalam dua macam kemungkinan, yaitu kebahagiaan (happy 

end), dan kesedihan (sad end). Akan tetapi, ternyata penyelesaian sebuah cerita 

dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni; penyelesaian tertutup dan 

penyelesaian terbuka. Penyelesaian tertutup ialah keadaan akhir sebuah cerita 

fiksi yang memang sudah selesai, cerita sudah habis sesuai dengan tuntunan 

logika cerita yang dikembangkan. Sedangkan penyelesaian terbuka ialah 

keadaan akhir sebuah cerita yang masih belum berakhir. Penyelesaian  terbuka 

memberi kesempatan kepada pembaca untuk ikut memikirkan, 

mengimajinasikan, dan mengreasikan bagaimana kira-kira penyelesaian cerita 

itu (yang sesuai dengan harapannya), walau semestinya tidak bertentangan  

dengan tuntutan dan logika cerita yang telah dikembangkan sebelumnya. 

 

2.3.1.2 Menurut Tasrif 

Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2013: 209) menjelaskan tahapan alur yang lebih 

terperinci yaitu membedakan tahap alur menjadi lima bagian. Kelima tahap itu 

adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Penyituasian (Situation) 

Tahap Situation atau tahap penyituasian, tahap yang terutama berisi pelukisan dan 

pengenalan situasi latar dan tokoh-tokoh cerita. Tahap ini merupakan tahap 

pembukaan cerita, pemberi informasi awal, dan lain-lain yang terutama, berfungsi 

untuk melandastumpui cerita yang dikisahkan pada tahap berikutnya. 
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a. langkah Menentukan Tahap Penyituasian 

Menentukan tahapan penyituasian dalam karya fiksi dapat dilakukan dengan 

berpedoman pada karakteristik tahapan itu sendiri. Langkah yang dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1. Memahami bahwa tahap penyituasian memiliki fungsi utama yang 

melandasi  cerita atau yang melatarbelakangi cerita yang dikisahkan pada 

tahap berikutnya. 

2. Memahami kutipan-kutipan cerpen yang memiliki karakteristik atau ciri  

yang merupakan bagian tahapan penyituasian. 

3. Berisi penjelasan awal yang mengenai pengenalan tokoh, situasi, waktu, 

serta latar. 

4. Awal cerita biasa dideskripsikan dalam teks kutipan cerpen atau percakapan 

para tokoh sehingga penjelasan mengenai tokoh dimunculkan, waktu awal 

terjadi, serta latar. 

b.     Ciri-ciri Tahapan Penyituasian 

1. Merupakan tahap pembukaan cerita yang dapat ditemukan pada awal 

kutipan cerita  

2. Mendeskripsikan situasi awal seperti penjelasan latar waktu dan tempat. 

3. Memunculkan atau mengenalkan tokoh-tokoh dalam cerita. 

4. Kutipan berisi latarbelakang cerita yang akan melandastumpui cerita ke 

tahapan selanjutnya. 

 

2. Tahap Pemunculan Konflik (generating circumstances) 
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Tahap pemunculan konflik adalah tahap awal munculnya konflik. Konflik itu 

sendiri akan berkembang dan dikembangkan menjadi konflik-konflik berikutnya. 

Maksudnya, tahap ini merupakan tahap awal bermunculannya berbagai masalah 

dalam kehidupan para tokoh dalam cerita. 

a. Menentukan Tahap Pemunculan Konflik 

Menentukan tahap ini dapat dilakukan dengan cara memahami teori mengenai 

tahapan ini menjelaskan bahwa pada kutipan dimunculkan masalah-masalah 

awal atau peristiwa yang menyulut terjadinya konflik pada tahap berikutnya. 

Tahap ini adalah sebab-sebab awal atau pemicu terjadinya sebuah konflik. 

b. Langkah-langkah dalam Menentukan Tahap Pemunculan Konflik 

Menentukan tahapan pemunculan konflik dalam cerpen dapat dilakukan dengan 

berpedoman pada karakteristik tahapan itu sendiri. Pada tahap ini, tokoh mulai 

terlibat persoalan dengan tokoh lain, baik secara individu maupun kelompok, 

biasanya konflik ini merupakan titik tolak untuk membangun konflik lain yang 

lebih panas. Langkah yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1. Memahami kutipan-kutipan novel dengan karakteristik atau ciri yang 

memilik fungsi utama sebagai titik tolak untuk membangun konflik lain 

yang lebih panas. 

2. Berbeda dengan peningkatan konflik, pada tahapan ini konflik-konflik yang 

terjadi masih tergolong rendah dan hanya sebagai pemicu. 

3. Tahap ini dideskripsikan dalam kutipan novel atau percakapan para tokoh 
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mengenai pertentangan awal yang menjadi pemicu atau gesekan-gesekan 

kecil sebuah permasalahan yang akan bekembang menjadi konflik yang 

lebih besar. 

 

3. Tahap Peningkatan Konflik (rising action) 

Tahap peningkatan konflik adalah tahap di mana konflik yang telah dimunculkan 

pada tahap sebelumnya. Semakin berkembang dan dikembangkan kadar 

intensitasnya, peristiwa-peristiwa dramatik yang menjadi inti cerita semakin men-

cekam dan menegangkan. Konflik-konflik yang terjadi, internal, eksternal atau 

keduanya, pertentangan-pertentangan, benturan-benturan antarepentingan masalah 

dan tokoh yang mengarah ke klimaks semakin tidak dapat dihindari.  

Tahap ini adalah tahap mulai memuncaknya berbagai konflik yang terjadi dalam 

kehidupan para tokoh. 

a. Menentukan Tahap Peningkatan Konflik 

Menentukan peningkatan konflik dapat dilakukan dengan cara memahami 

bahwa tahapan ini memberikan gambaran paparan peristiwa yang akan terjadi 

pada pembaca. Konflik-konflik yang terjadi baik internal maupun eksternal 

ataupun keduanya. Konflik bisa terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri 

yang disebut konflik batin ataupun tokoh dengan tokoh lain atau disebut konflik 

fisik. 

b. Langkah-langkah dan Ciri dalam Menentukan Tahap Peningkatan Konflik 

Menentukan tahapan peningkatan konflik dalam novel dapat dilakukan dengan 

berpedoman pada karakteristik tahapan itu sendiri. Pada tahap ini, mulai terjadi 
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pertentangan-pertentangan, benturan-benturan antarkepentingan masalah dan 

tokoh. Tokoh terlibat persoalan yang lebih serius, baik dengan tokoh yang telah 

berkonflik sebelumnya, atau dengan orang lain, sehingga konflik semakin 

menajam. Masing-masing tokoh makin memperlihatkan keinginan atau tujuan 

yang hendak dicapai. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1. Memahami kutipan-kutipan cerpen dengan karakteristik atau ciri yang 

memiliki fungsi utama peningkatan konflik yaitu kutipan peristiwa-

peristiwa, pertentangan yang menajam dan lebih serius. 

2. Konflik-konflik yang terjadi tergolong tinggi dan semakin mengarah pada 

tahap klimaks 

3. Dideskripsikan dalam kutipan cerpen atau percakapan para tokoh mengenai 

pertentangan dan konflik-konflik, benturan benturan besar seperti 

perkelahian, adu pemikiran dan gagasan yang serius atau konflik lainnya 

internal maupun eksternal. 

 

4. Tahap Klimaks (climax) 

Tahap konflik dan pertentangan yang terjadi dilalui atau ditimpakan kepada para 

tokoh cerita mencapai titik intensitas puncak. Maksudnya, tahap ini adalah tahap 

puncak berbagai masalah yang dihadapi para tokoh dalam cerita. 

 

a. Menentukan Tahap Klimaks 

Menentukan klimaks dengan cara memahami bahwa tahapan ini memberikan 

gambaran dan mendeskripsikan paparan peristiwa yang merupakan puncak 

konflik pada cerita kepada pembaca. Tahap ini dapat ditentukan dengan 
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menganalisis ketegangan dan peristiwa yang merupakan akhir dari konflik 

konflik panjang sebelumnya pada cerpen. 

 

b. Langkah-langkah dan Ciri dalam Menentukan Tahap Klimaks 

Menentukan tahapan klimaks dalam cerpen dapat dilakukan dengan berpedoman 

pada karakteristik tahapan itu sendiri. Pada tahap ini, cerita sudah mencapai 

akhirnya dan merupakan inti dari cerita tersebut dimana sang tokoh utama berada 

pada masalah yang sangat menegangkan. Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh 

tokoh-tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita terjadinya konflik 

utama. Langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan tahap klimaks ini yaitu 

dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

1. Memahami kutipan-kutipan novel dengan karakteristik atau ciri yang memiliki 

fungsi utama klimaks yaitu kutipan peristiwa-peristiwa, cerita yang sudah 

mencapai puncak 

2. Pada tahapan ini konflik-konflik yang terjadi dengan intensitas tinggi 

sebelumnya mencapai titik puncak sebagai akhir dari ketegangan. 

3. Pada tahap ini dideskripsikan dalam kutipan novel atau percakapan para tokoh 

mengenai peristiwa-peristiwa, benturan benturan besar  

seperti perkelahian, adu pemikiran dan gagasan yang serius atau konflik lainnya 

internal maupun eksternal. 

4. Masing-masing tokoh memberikan pilihan atau tawaran jalan keluar. Tokoh 

jahat dan tokoh baik sama-sama berusaha menanggapi keinginannya. 

5. Tahap Penyelesaian (denovement) 
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Tahap Penyelesaian adalah konflik yang telah mencapai klimaks diberi 

Jalan keluar, cerita diakhiri. Maksudnya, pada tahap ini semua masalah yang 

dihadapi oleh tokoh dalam cerita telah mengalami penyelesaian dan ada solusinya. 

a. Menentukan Tahap Penyelesaian 

Menentukan penyelesaian dengan cara memahami bahwa tahapan ini 

memberikan gambaran paparan penyelesaian dari ketegangan yang 

dikendurkan dan ada solusi atas konflik yang telah terjadi sehingga ceritapun 

diakhiri. 

b. Langkah-langkah dan Ciri dalam Menentukan Tahap Penyelesaian menentukan 

tahapan penyelesaian dalam novel dapat dilakukan dengan berpedoman pada 

karakteristik tahapan itu sendiri. Pada tahap ini, cerita sudah mencapai akhirnya 

dengan ditemukannya kutippan-kutipan penyelesaian dan juga solusi dari cerita 

tersebut. Langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan tahap penyelesaian 

ini yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Memahami kutipan-kutipan cerpen dengan karakteristik atau ciri yang 

memiliki fungsi utama penyelesaian yaitu kutipan peristiwa-peristiwa, cerita 

yang sudah mencapai akhir. 

2. Ketegangan dan konflik dengan intensitas yang tinggi mulai dikendurkan. 

3. Pada tahap ini dideskripsikan dalam kutipan cerpen atau percakapan para 

tokoh mengenai peristiwa-peristiwa telah berakhir dengan sebuah solusi atau 

penyelesaian 

4. Masing-masing tokoh memberikan pilihan atau tawaran jalan keluar atau 

peristiwa lain yang mengakhiri sebuah jalan cerita. 
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Berdasarkan dua pendapat tentang tahapan alur yang dikemukakan oleh Ahli di atas, 

maka peneliti memutuskan untuk menggunakan teori tahapan alur yang diuraikan 

oleh Tasrif. Hal ini peneliti lakukan karena tahapan  ini merupakan penyempurna dari 

teori sebelumnya milik Aristoteles yang berpendapat bahwa tahapan alur dibagi 

menjadi tiga bagian, sedangkan menurut Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2013: 209) 

lebih rinci dalam mengelompokkan tahapan alur dengan membaginya menjadi 5 

tahapan. 

 

2.3.2 Gambaran Gerak Tahapan Alur 

Menurut Labon dkk (dalam Aminuddin, 2014: 85) gerak tahapan alur cerita seperti 

gelombang. Gelombang tersebut berawal dari (1)eksposisi, (2)konflikasi atau intrik-

intrik yang akan berkembang menjadi konflik, (3)klimaks, (4) revelasi atau 

penyingkatan, (5)denovement atau penyelesaian. Lebih jelas dapat dilihat dari uraian 

berikut : 

1. Eksposisi, tahap awal yang berisi penjelasan tempat terjadinya pristiwa serta 

tahap perkenalan tokoh. 

2. Konflikasi atau konflik, penyebab awal timbulnya masalah kecil sehingga 

menjadi suatu masalah yang berkepanjangan. 

3. Klimaks, situasi puncak ketika konflik berada pada kadar yang paling tinggi 

hingga para tokoh mendapatkan jalannya cerita sendiri-sendiri. 

4. Relevansi, situasi munculnya penyelesaian dari klimaks. Biasanya pada tahap 

ini para tokoh yang mendapatkan jalannya cerita sendiri-sendiri mulai 

menemukan penyelesaian permasalahan dari klimaks. 
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5. Denouvement atau penyelesaian yang membahagiakan, yang dibedakan 

dengan catastrophe, yakni penyelesaian yang menyedihkan dan solution, 

yakni penyelesaian yang masih bersifat terbuka karena pembaca sendirilah 

yang di-persilahkan menyelesaikan lewat daya imajinasinya.  

Tahap alur berdasarkan pemikiran Labon dkk dapat digambarkan sebaga berikut: 

 

                                          Klimaks 

   

                        

            Komplikasi                                      Revelasi 

       denoument 

 

Eksposisi                                                                                      

 

( Aminuddin, 2013: 86) 

Suatu cerita tidak hanya mengandung satu tahapan alur saja namun ada beberapa 

tahapan. Labon tidak menutup kemungkinan gerak tahapan alur lainnya. 

Aminuddin menggambarkan dua gerak tahapan alur sebagai berikut. 

 

          

        Klimaks 

Situasi           

                Pengembangan Cerita 

 

 ( Aminuddin, 2014:85) 
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Gambar tahapan alur di atas menunjukan bahwa suatu cerita dapat diawali dengan 

pemaparan situasi awal cerita setelah itu mengembangkan isi cerita lalu cerita 

berkembang menuju klimaks yang sekaligus berfungsi sebagai penyelesaian. 

Gambar tahapan lain yang diungkapkan oleh Labon seperti berikut: 

 

Tegangan atau Suspens 

          Klimaks 

 

Pengembangan Cerita     Penyelesaian 

 

(Aminuddin, 2014:86) 

Gambaran alur di atas menjelaskan bahwa cerita diawali dengan kejutan yang 

membuat pembaca memiliki rasa ingin tahu atau tanda tanya. Setelah tahap 

kejutan atau suspens cerita memasuki tahap mengembangkan isi cerita lalu 

memuncuk ke klimaks menuju ke penyelesaian. 

 

 

2.3.3 Jenis-jenis Alur 

Alur dapat dikatagorikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda berdasarkan sudut-

sudut tinjauan atau kriteria yang berbeda pula. Pembedaan alur didasarkan pada 

urutan waktu, jumlah, kepadatan dan isi (Nurgiantoro, 2013: 212). 

1.  Pembedaan Alur Berdasarkan Kriteria Urutan Waktu 

Urutan waktu yang dimaksud adalah terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan  dalam  teks  fiksi  yang  berkaitan  dengan  logika  cerita.  Sehingga 
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pembaca dapat menentukan peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi dan mana 

yang kemudian. Menurut Nurgiantoro (2013: 213) pembedaan alur berdasarkan 

kriteria urutan waktu yang pertama disebut sebagai alur lurus, alur sorot balik dan 

alur campuran. 

 

a.  Alur Lurus (Progresif) 

Alur lurus biasa juga di sebut dengan alur maju ialah sebuah alur yang 

memiliki klimaks di akhir cerita dan merupakan jalinan/rangkaian peristiwa 

dari masa kini ke masa lalu  yang berjalan teratur dan berurutan sesuai 

dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai akhir cerita. Secara runtut, 

cerita dimulai dari tahap awal, (penyituasian, pengenalan, pemunculan 

konfliks),  tengah  (konflik meningkat, klimaks), dan akhir (penyelesaian). 

 

b. Alur Sorot – Balik (Flashback) 

Alur sorot balik (flashback) adalah alur yang terjadi karena pengarang 

mendahulukan akhir cerita dan setelah itu kembali ke awal cerita. Pengarang 

bisa memulai cerita dari klimaks kemudian kembali ke awal cerita menuju 

akhir. Pada alur ini, cerita diawali dengan pertentanganyanng sudah meninggi. 

 

c. Alur Campuran 

Alur yang diawali klimaks, kemudian melihat lagi masa lampau dan 

dilanjutkan sampai pada penyelesaian yang menceritakan banyak tokoh utama 

sehingga cerita yang satu belum selesai kembali ke awal untuk menceritakan 

tokoh yang lain. 
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2. Perbedaan Alur Berdasarkan Kriteria Jumlah 

Nurgiantoro (2013: 217) mengemukakan bahwa sebuah cerpen mungkin hanya 

menampilkan satu alur, tetapi mungkin mengandung lebih dari satu alur. 

Kemungkinan pertama adalah untuk cerpen (fiksi) yang beralur tunggal, 

sedangkan yang kedua adalah berplot sub-plot atau alur paralel. 

a. Alur tunggal 

Karya fiksi yang beralur tunggal biasanya hanya mengembangkan sebuah 

cerita dengan menampilkan tokoh utama protagonis sebagai hero. Cerita pada 

umumnya hanya menikuti perjalanan hidup tokoh tersebut, lengkap dengan 

konflik yang dialaminya. Cerita tersebut mirip dengan biografi seseorang. 

b. Alur Sub-alur 

Abrams (dalam Nurgiantoro, 2013: 218) mengemukakan bahwa alur sub-

alur, yaitu hanya bagian dari alur utama. Sub-alur berisi cerita “kedua” yang 

ditambahkan yang berfungsi memperjelas dan memperluas pandangan kita 

terhadap alur utama dan mendukung efek keseluruhan cerita. 

 

3. Pembedaan Alur Berdasarkan Kriteria Kepadatan 

Kriteria kepadatan dimaksudkan sebagai padat atau tidaknya pengembangan dan 

perkembangan cerita pada sebuah teks fiksi. Peristiwa demi peristiwa yang 

dikisahkan mungkin berlangsung susul menyusul secara cepat, tetapi mungkin 

juga sebaliknya. Keadan yang pertama dinamakan alur padat sedangkan yang 

kedua alur longgar (Nurgiantoro, 2013: 219). 
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a. Alur Padat 

Alur padat menyajikan cerita secara cepat, peristiwa yang terjadi susul 

menyusul dengan cepat, hubungan antar peristiwa juga terjalin secara erat, 

pembaca seolah-olah selalu dipaksa untuk terus menerus mengikutinya. 

Namun yang perlu diingat adalah kadar kepadatan antar tiap bab, episode, 

atau bagian sebuah cerpen biasanya tidak sama. Jika kehilangan pada bagian 

yang padat, pembaca dapat merasa kehilangan cerita, kurang memahami cerita 

secara keseluruhan. 

b. Alur Longgar 

Dalam cerpen yang beralur longgar, pergantian peristiwa demi peristiwa 

penting berlangsung lambat, di samping  hubungan antar peristiwa tidaklah 

erat benar. Bahkan, antara peristiwa penting yang satu dengan yang lain sering 

disisipi oleh berbagai peristiwa “tambahan”, atau berbagai pelukisan tertentu 

seperti penyituasian latar dan suasana, yang kesemuanya itu dapat 

memperlambat ketegangan cerita. 

4. Pembedaan Alur Berdasarkan Kriteria Isi  

Friedman (dalam Nurgiantoro, 2013: 211) membedakan alur jenis ini ke dalam 

tiga golongan besar, yaitu alur peruntungan, alur tokohan, dan alur pemikiran. 

a. Alur peruntungan 

Alur peruntungan berhubungan dengan cerita yang mengungkapkan nasib dan 

peruntungan yang menimpah tokoh utama dalam cerita. 

b.    Alur Tokohan 
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Alur Tokohan menyaran pada sifat tokoh yang menjadi fokus perhatian. Alur 

tokohan lebih banyak menyoroti keadaan tokoh dari pada peristiwa-peristiwa 

yang ada atau yang berurusan dengan pengaluran. Peristiwa-peristiwa itu 

menjadi penting sepanjang mengungkapkan jati diri tokoh. 

c.    Alur Pemikiran 

Alur Pemikiran mengungkapkan sesuatu yang menjadi bahan pemikiran, 

keinginan, perasan dan hal-hal lain yang menjadi masalah hidup dan 

kehidupan manusia. 

 

2.4 Rancangan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. 

Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat 

aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran (Abidin, 2012:3). 

Pembelajaran bahas Indonesia di Sekolah terdiri atas pembelajaran bahasa dan 

pembelajaran sastra. Pembelajaran  sastra  di SMP bertujuan untuk menumbuhkan 

rasa cinta dan kegemaran siswa terhadap sastra sehingga mampu mengasah kepekaan, 

penalaran, dan daya imajinasi terhadap budaya dan lingkungan sekitar. Cerpen 

sebagai bagian dari karya sastra merupakan alternatif bahan pelajaran yang masuk 

dalam komponen dasar kegiatan belajar-mengajar di SMP atau sekolah lain yang 

sederajat. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh pengajar dan pelajar yaitu guru dan 

siswa.  

 

Dalam mengelola pembelajaran, guru melaksanakan berbagai langkah kegiatan, salah 
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satunya adalah merancang pembelajaran dengan perencanaan pembelajaran yang 

disusun untuk memenuhi harapan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Perencanaan 

yang dimaksud yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat 

berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipasif guna 

memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan 

yang ditetapkan (Uno, 2008:2). Perencanaan atau perancangan ini sebagai upaya 

untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, siswa tidak hanya 

berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin 

berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, pembelajaran memusatkan  perhatian  

pada “bagaimana  membelajarkan  siswa”, dan bukan pada “apa yang dipelajari 

siswa” (Uno, 2008:2-3). Perencanaan proses pembelajaran meliputi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian 

hasil belajar. 

 

2.4.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi 

dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup 

rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri 

atas satu  atau  beberapa indikator untuk satu kali pertemuan  atau lebih. Guru 

merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan 
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penjadwalan disatuan pendidikan. Pedoman umum pembelajaran kurikulum 2013 

disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah program 

perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap 

kali pertemuan. RPP dikembangkan berdasarkan  silabus  untuk  mengarahkan  

kegiatan  belajar  peserta  didik  dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Adapun 

manfaat dari RPP sebagai berikut. 

a. Sebagai panduan dan arahan proses pembelajaran. 

b. Untuk  memperediksi  keberhasilan   yang  akan  dicapai  dalam  proses  

pembelajaran. 

c. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. 

d. Untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara optimal. 

e. Untuk mengorganisir kegiatan pembelajaran secara sistematis (Kurniasih 

dan Sani, 2014:1-2). 

 
 
2.4.1.1 Komponen Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 
 
 

a. Identitas  mata  pelajaran,  meliputi  satuan  pendidikan,  kelas,  semester, 

program studi, mata pelajaran (tema pelajaran), dan jumlah pertemuan. 

b. Perumusan  Indikator disesuaikan  dengan  KI dan  KD,  serta kesesuaian 

dengan kata kerja operasional melalui kompetensi yang diukur. 

c. Tujuan  pembelajaran  menggambarkan  proses  dan  hasil  belajar  yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

d. Pemilihan    materi    ajar    disesuaikan    dengan    tujuan    pembelajaran, 

karakteristik peserta didik, dan alokasi waktu. 
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e. Pemilihan   sumber   belajar   yang   disesuaikan   dengan   KI   dan   KD, 

pendekatan scientific, dan karakteristik peserta didik. 

f. Pemilihan media belajar disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi 

dan pendekatan scientific, serta karakteristik peserta didik. 

g. Model pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan 

pendekatan scientific. 

h. Skenario   pembelajaran   dengan   menampilkan   kegiatan   pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Disesuaikan dengan pendekatan 

scientific,  penyajian  sistematika materi,  alokasi  waktu  dengan  cakupan 

materi. 

i. Penilaian disesuaikan dengan teknik dan bentuk penilaian autentik dengan 

indikator pencapaian kompetensi, kunci jawaban dengan soal, dan kesesuaian 

penskoran dengan soal. 

 

 

2.4.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran 
 
 
Setelah melakukan kegiatan perencanaan pembelajaran, untuk melaksanakan 

perencanaan tersebut terdapat tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang 

ditujukan  untuk membangkitkan  motivasi  dan memfokuskan  perhatian  
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peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, bisa berupa 

apersepsi dan motivasi sebagai berikut. 

a. Mengaitkan  materi  pembelajaran  sekarang  dengan  pengalaman  peserta 

didik atau pembelajaran sebelumnya. 

b. Mengajukan pertanyaan menantang. 

c. Menyampaikan manfaat pembelajaran. 

d. Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. 

Penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan dijabarkan sebagai berikut.  

a. Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. 

b. Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, 

dan melakukan observasi. 

Dari kegiatan pendahuluan tersebut, guru bisa melakukan hal-hal yang berkaitan 

dengan  kegiatan  apersepsi  dan  motivasi  serta  penyampaian  kompetensi  dan 

rencana kegiatan, agar pembelajaran menjadi kondusif sesuai dengan yang guru 

harapkan. 

 
2. Kegiatan Inti 

 
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. 

Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan inti merupakan kegiatan yang guru lakukan 

ketika proses pembelajaran dimulai, pada kegiatan inti pembelajaran dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang dilakukan secara aktif menjadi pencari informasi, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 
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dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik psikologis siswa. 

Dalam kegiatan inti pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013, guru harus 

memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, kerjasama, 

toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang terdapat dalam 

silabus dan RPP. Kegiatan inti pembelajaran menggunaakan pendekatan saintifik, 

yang meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. Penjelasan sebagai berikut. 

a. Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas dan 

bervariasi. Kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan  

melihat,  menyimak,  mendengar,  dan  membaca.  Guru memfasilitasi siswa 

untuk melakukan pengamatan sesuai dengan materi yang diajarkan. 

b. Menanya 

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi pembelajaran yang sudah dilihat dan diamati. 

Dalam kegiatan ini, guru perlu membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan 

tentang hasil pengamatan objek materi yang konkret. Guru yang efektif mampu 

menginsipirasi siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, 

keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia 

membimbing atau memandu siswanya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab 

pertanyaan dari muridnya, ketika itu pula guru mendorong siswanya untuk 

menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. 
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c. Mengeksplorasi 

Dalam mengeksplorasi, siswa secara aktif untuk menjelajah sekitar kehidupan 

siswa yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Siswa melakukan observasi 

untuk memeroleh pengetahuan dan siswa dapat berpikir logis dan sistematis 

melalui fakta yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

d. Mengasosiasikan 

Tindak lanjut dari kegiatan bertanya dan observasi adalah siswa menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui cara-cara yang baik. 

Tindak lanjut  yang dilakukan dapat berupa membaca buku  yang berkaitan 

dengan materi, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti atau me-

lakukan eksperimen. Dari menemukan informasi tersebut, siswa menemukan 

keterkaitan informasi dengan informasi lainnya, dan menyimpulkan. 

e. Mengomunikasikan 

Mengomunikasikan yang dimaksud adalah siswa menyampaikan hasil 

pengamatan, informasi, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan siswa, baik 

tertulis maupun tidak tertulis. 

 

3. Kegiatan Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, 

penilaian dan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut. 
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2.4.2 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran perlu dibuat guru apabila indikator mengandung tuntutan kerja 

yang belum operasional (tidak mudah diukur). Hal ini yang menentukan perlunya 

dibuat tujuan pembelajaran adalah jika materi dalam indikator terlalu luas. Selain 

itu ada kalanya dalam indikator terkandung tuntutan keterampilan yang lain. Pada 

prinsipnya, tujuan pembelajaran (instructional objective) adalah perilaku hasil belajar 

yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran tertentu. Atau bisa juga sebagai tujuan perilaku yang hendak 

dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai kompetensi (Kurniasih 

dan sani, 2014:14). 

 

2.4.3 Materi Pembelajaran 

Materi Pelajaran (instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan. Materi pelajaran menempati posisi yang sangat penting dari 

keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran 

dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Ini mengisyaratkan bahwa, 

materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-

benar menunjang tercapainya Kompetensi Inti dan kompetensi dasar, serta 

tercapainya indikator kompetensi yang diharapkan (Kurniasih dan Sani, 2014:10).  
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2.4.4 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain (Amri, 2013:34). 

Model pembelajaran menawarkan struktur dan pemahaman desain pembelajaran dan 

membuat para pengembang pembelajaran memahami masalah, merinci masalah ke 

dalam unit-unit yang mudah diatasi, dan menyelesaikan masalah pembelajaran 

(Yulaenawati dalam Abidin, 2012:30). 

Dalam pembelajaran guru diharapkan mampu memilih model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Di mana dalam pemilihan model pembelajaran 

meliputi pendekatan suatu model pembelajaran yang luas dan menyeluruh (Amri, 

2013:5). Variabel dalam model pembelajaran pada kurikulum 2013 diklasifikasikan 

menjadi tiga. 

 
1. Problem Based Learning merupakan pembelajaran yang penyampaiannya 

dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Permasalahan yang 

dikaji hendaknya merupakan permasalahan kontekstual yang  ditemukan  oleh  

peserta  didik  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Sani, 2014:129). 

 

2. Project Based Learning merupakan pendekatan, strategi, atau metode 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, bersifat antardisiplin ilmu (integrasi mata  
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pelajaran),  dan  berjangka  panjang.  Project  Based  Learning  (PBL) 

merupakan strategi belajar mengajar yang melibatkan siswa untuk mengerjakan 

sebuah proyek yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat 

atau lingkungan. Melalui metode proyek ini, siswa akan memiliki hasil kerja 

dirinya yang diperoleh dari belajar, karya ini berupa produk  akhir  dari  aktivitas  

belajar  (Sani,  2014:171-172).  Melalui  Project  Based  Learning  (PBL), proses 

inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) 

dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang 

mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum. Pembelajaran 

Berbasis Proyek memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja; 

b. adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik; 

c. peserta    didik    mendesain    proses    untuk    menentukan    solusi    atas 

permasalahan atau tantangan yang diajukan; 

d. peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab untuk mengakses dan 

mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan; 

e.  proses evaluasi dijalankan secara kontinyu; 

f. peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah 

dijalankan; 

g. produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif; dan 

h. situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan.  

Peran   guru   dalam   Pembelajaran   Berbasis   Proyek   sebaiknya   sebagai 

fasilitator, pelatih, penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal 
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sesuai dengan daya imajinasi, kreasi dan inovasi dari siswa. 

 

Langkah-langkah pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question) 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang 

dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. 

Mengambil topik  yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai 

dengan  sebuah  investigasi  mendalam  dan  topik  yang  diangkat  relevan 

untuk para peserta didik. 

b. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project) Perencanaan  

dilakukan  secara  kolaboratif  antara  pengajar  dan  peserta didik.  Peserta  

didik  diharapkan  akan  merasa  “memiliki”  atas  proyek tersebut. 

Perencanaan berisi aturan kegiatandalam penyelesaian proyek. 

c. Menyusun Jadwal (Create a Schedule) 

Pengajar  dan  peserta  didik  menyusun  jadwal  aktivitas  penyelesaian 

proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat timeline 

penyelesaian proyek, (2) membuat deadline penyelesaian proyek, (3) 

membimbing peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) 

membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak 

berhubungan  dengan  proyek,  dan  (5)  meminta  peserta  didik  untuk 

membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara. 

d. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and 
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the Progress of the Project) 

Pengajar  bertanggungjawab  untuk  memonitor  aktivitas  peserta  didik 

selama menyelesaikan proyek, menggunakan  rubrik yang dapat merekam 

keseluruhan aktivitas yang  penting. 

e. Menguji Hasil (Assess the Outcome) 

Penilaian dilakukan untuk  mengukur ketercapaian kompetens, mengevaluasi 

kemajuan masing- masing peserta didik, memberi umpan balik terhadap 

pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, dan membantu pengajar dalam 

menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 

f. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience) 

Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan 

refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap 

ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamanya selama 

menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi  

untuk memperbaiki kinerja selama  proses pembelajaran, sehingga pada 

akhirnya ditemukan suatu temuan baru (new inquiry) untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. 

 

3. Discovery Learning merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut 

guru lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar  

aktif  menemukan  pengetahuan  sendiri  (Sani,  2014:97-98).  Pada metode 

pembelajaran discovery learning,bahan  pelajaran atau materi yang hendak 

diberikan  tidak disampaikan seutuhnya, sebagai gantinya siswa akan didorong 
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untuk menganalisis sendiri apa yang ingin dicari kemudian para siswa  

mengorgansasi   apa  yang telah  mereka  pahami  dalam  suatu  bentuk final.Ada 

beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar 

secara umum antara lain sebagai berikut : 

a. Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 

Pertama-tama pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang 

menimbulkan tanda tanya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi 

generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu 

guru dapat memulai kegiatan dengan mengajukan pertanyaan, anjuran 

membaca  buku,  dan  aktivitas  belajar  lainnya  yang  mengarah  pada 

persiapan pemecahan masalah. 

b. Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah) 

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-

agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya 

dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas 

pertanyaan masalah). 

c. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Ketika  eksplorasi  berlangsung  guru  juga  memberi  kesempatan  kepada para 

siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi 

untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. 

d.  Data Processing (Pengolahan Data) 
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Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, 

semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu 

dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan 

tertentu. 

e. Verification (Pembuktian) 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan 

temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Verification 

bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatifjika guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, 

aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam 

kehidupannya. 

f. Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi) 

Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua 

kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. 

 

 

2.4.5 Sumber Belajar 
 
 
Sumber belajar merupakan rujukan yang seharusnya berasal dari berbagai sumber 

yang nantinya harus dianalisis dan mengumpulkan materi yang sesuai untuk 

dikembangkan  dalam  bentuk  bahan  ajar.  Pada  prinsipnya,  sumber  belajar 

(learning resources) adalah semua sumber baik berupa data orang dan wujud 
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tertentu yag dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah 

maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai 

tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. 

 

2.4.6 Penilaian Pembelajaran 
 
 
Penilaian pembelajaran dilakukan guru untuk menilai dan menentukan efektivitas 

dan keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Penilaian dalam 

pembelajaran dalam Kurikulum 2013 meliputi penilaian autentik atau bisa dikatakan 

penilaian yang sebenarnya. Penilaian autentik (Authentic Assessment) adalah 

pengukuran  yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik 

untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Secara konseptual penilaian 

autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda 

terstandar sekali pun. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil 

belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, 

mencoba, dan mengomunikasikan. 

 

Penilaian  autentik  yang  digunakan  pada  Kurikulum  2013,  ada  teknik  dan 

instrumen yang digunakan guru untuk menilai pembelajaran siswa. Penilaian yang 

digunakan berupa penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, 

dan penilaian kompetensi keterampilan. 

 

1. Penilaian Kompetensi Sikap 

Penilaian kompetensi sikap merupakan sebuah penilaian yang dilakukan untuk 

mengetahui perilaku siswa dalam pembelajaran. Sikap yang dinilai guru yaitu, 
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bertanggung jawab, jujur, kreatif, dan santun. Penilaian tersebut diantaranya sebagai 

berikut. 

a. Observasi merupakan teknik  yang dilakukan secara berkesinambungan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman 

observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. 

b. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa 

mengemukakan dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang 

digunakan berupa lembar penilaian diri. 

c. Penilaian antarsiswa merupakan teknik penilaian dengan meminta siswa 

untuk  saling  menilai  terkait  dengan  pencapaian  kompetensi.  Instrumen 

yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. 

d. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yanng berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik 

yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

 

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

Kompetensi pengetahuan dinilai melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. 

a. Instrumen tes tertulis berupa soal dan pertanyaan yang disesuaikan dengan 

materi yang diajarkan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Instrumen uraian 

dilengkapi dengan pedoman penskoran. 

b. Instrumen   lisan   yang   berupa   pertanyaan   yang   diajukan   guru   dan 

pertanyaan siswa dengan siswa lainnya. 

c. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan 
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secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 

 

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

Kompetensi  keterampilan  yang  dinilai  oleh  guru  kepada  siswa  melalui penilaian 

kinerja, yaitu penilaian yang menuntut siswa untuk mendemonstrasikan  suatu  

kompetensi  tertentu  menggunakan  tes  praktik, projek, dan penilaian portofolio. 

Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 

dilengkapi rubrik. 

a. Tes praktik  yang merupakan tes menuntut respon berupa keterampilan 

melakukan   suatu   aktivitas   atau   perilaku   sesuai   dengan   tuntutan 

kompetensi. 

b. Proyek yang memuat tugas-tugas belajar yang diberikan oleh guru yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan baik tertulis maupun 

secara lisan. 

c. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menilai 

kumpulan seluruh karya siswa dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif 

integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas 

peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk 

tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap 

lingkungannya (Sani, 2014:204-206). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk me- mahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011:6). 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka, hal itu disebabkan oleh adanya metode 

kualitatif (Moleong, 2011:11). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan tahapan alur yang terdapat pada 

kumpulan cerpen Kaki Langit dalam majalah Horison edisi 2015 serta rancangan 

pembelajarannya di SMP. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan berupa kutipan peristiwa-peristiwa atau teks yang terdapat pada 

kumpulan cerpen Kaki Langit dalam majalah Horison. Sumber data peneliti-an ini 

yaitu cerpen Kaki Langit dalam majalah Horison edisi 2015 
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3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

teks. Analisis teks tersebut digunakan untuk mendeskripsikan alur yang terdapat pada 

cerpen Kaki Langit dalam majalah Horison edisi 2015.  

Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis 

data adalah sebagai berikut. 

1. Membaca keseluruhan cerpen Kaki Langit dalam majalah Horison edisi 2015 

dengan cermat. 

2. Menandai dan memberikan kode sesuai dengan kategori yang terdapat dalam 

cerita. 

3. Mengidentifikasi data yang terdapat pada cerpen Kaki Langit dalam majalah 

Horison edisi 2015 yang berkaitan dengan tahapan alur cerita. 

4. Mengelompokan data berdasarkan teori tahapan alur cerita menurut Tasrif (tahap 

penyituasian (situation), tahap pemunculan konflik (generating circumtances), 

tahap peningkatan konflik (rising action), tahap klimaks (climax), tahap 

penyelesaian (denouement)”  dalam kumpulan cerpen kaki langit dalam majalah 

Horison edisi 2015 

5. Mendeskripsikan tahapan alur cerita menurut Tasrif (tahap penyituasian (situation), 

tahap pemunculan konflik (generating circumtances), tahap peningkatan konflik 

(rising action), tahap klimaks (climax), tahap penyelesaian (denouement)”  dalam 

kumpulan cerpen Kaki Langit dalam majalah Horison edisi 2015 
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6. Menyimpulkan hasil analisis mengenai tahapan alur cerita yang terdapat pada 

kumpulan cerpen Kaki Langit majalah Horison edisi 2015 dalam pembelajaran 

sastra di SMP. 

 

3.4 Definisi Operasional 

 

Menurut Sugiyono (2012: 31) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau 

sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi 

operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan 

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk 

melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang yang sama atau mengembangkan 

cara pengukuran konstrak yang lebih baik. 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka definisi operasional mengenai tahapan alur 

cerpen kaki langit dalam majalah Horison edisi 2015 dan rancangan 

pembelajarannya di SMP dapat dilihat dari 5 indikator, yakni sebagai berikut. 

Tabel 3.4.1 Indikator Tahapan Alur Menurut Tasrif 

No Indikator Subindikator Deskriptor 

1

.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan Alur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Penyituasian 

(Situation) 

Tahap penyituasian, tahap yang 

terutama berisi pelukisan dan 

pengenalan situasi latar dan 

tokoh-tokoh cerita. Tahap ini 

merupakan tahap pembukaan 

cerita, pemberi informasi awal, 

dan lain-lain yang terutama, ber-

fungsi untuk me-landastumpui 

cerita yang dikisahkan pada 

tahap berikutnya 

b. Pemunculan 

Konflik 

(generating 

circumstances) 

Tahap generating 

circumstances  atau  tahap  

pemunculan konflik,  masalah-

masalah dan peristiwa-peristiwa 

menyulut mulai dimunculkan. 

Jadi tahap ini merupakan tahap 

awal munculnya konflik, dan 

konflik itu sendiri akan 

berkembang. 

c. Peningkatan 

Konflik (rising 

action) 

Tahap rising action atau tahap 

peningkatan konflik, konflik 

yang telah dimunculkan pada 

tahap sebelumnya semakin 

berkembang dan dikembangkan 

kadar intensitasnya. Peristiwa-

peristiwa dramatik yang 

menjadi inti cerita semakin 

mencekam dan menegangkan. 

d. Klimaks (Climax) Tahap   klimaks, situasi puncak 

ketika berada pda kadar paling 
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tinggi hingga para tokoh 

mendapatkan jalannya cerita 

sendiri-sendiri. 

e. Penyelesaian 

(Denouement) 

Denouement atau tahap 

penyelesaian, tahap 

penyelesaian suatu cerita yang 

membahagiakan. 

Sumber: (Nurgiyantoro:2013) 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tahapan alur pada cerpen Kaki Langit dalam 

majalah Horison edisi 2015 peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Sebagian besar cerpen menggunakan jenis alur lurus (progressif), sementara 

penggunaan jenis alur sorot balik(flashback) hanya terdapat pada cerpen yang 

berjudul “Tembang Canting Kinanti” dan “Lelaki Jagoan Tiban”. Kedua 

cerpen ini berbeda dengan sebagian besar cerpen kaki langit yang lain karena 

penggunaan tahapan alurnya yang berbeda. Tahapan alur pada kedua cerpen 

tersebut dimulai dari tahap klimaks terlebih dahulu kemudian kembali pada 

tahap awal cerita yaitu tahap penyituasian dan berakhir pada tahap 

penyelesaian, hal ini membuat kedua cerpen tersebut menjadi sangat menarik 

ketika dibaca dan mendorong pembaca untuk membaca sampai akhir. 

 2.  Rancangan pembelajaran yang sesuai untuk siswa SMP kelas IX yaitu 

pembelajaran dengan KD 3.5 Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra 

dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar dan 4.5 Menyimpulkan unsur-

unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang didukung dari cerpen yang 

dibaca ataupun didengar.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis terhadap cerpen Kaki Langit dalam majalah Horison edisi 

2015 dan rancangan pembelajarannya di SMP, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Rancangan ini dapat digunakan guru bidang studi Bahasa Indonesia sebagai 

rancangan pembelajaran sastra untuk meningkatkan kepekaan siswa dalam 

menganalisis dan mengapresiasi sebuah karya sastra.  

 

2. Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya dalam usahanya 

menambah wawasan yang berkaitan dengan analisis unsur pembangun cerpen 

khususnya tahapan alur cerita. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya 

jika ingin meneliti cerpen dalam majalah horison khususnya cerpen kaki langit 

dapat melakukan penelitian mengenai unsur pembangun cerpen yang lain selain 

tahapan alur cerita , seperti penokohan atau gaya bahasa. 
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