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Abstract 

The research was done based on their result of preliminary observations which 
indicated that students felt (1) the difficulty to find ideas, (2) difficulty in 
determining the themes that will be written on; (3) difficulty in expressing ideas; 
(4) confused how to start and end a short story, (5) limited time to write a short 
story and (6) the need for the medium of learning in writing. This classroom action 
research employed a model of Kemmis and Taggart with the steps of planning, 
execution, action, observation, reflection, revision and evaluation, in each cycle. 
The mean score obtained by the students is 62.8 before the action, 72.7 in Cycle 
1, 73.3 in Cycle 2, and 79.7 in Cycle 3. Students who score above 70 total 8 
(20%) before the action, 26 (65%) in Cycle 1,28 (70%) in Cycle 2, and 39 (97.5%) 
in Cycle 3. 
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Pendahuluan 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki empat jenis keterampilan berbahasa 
meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Berdasarkan 
kegiatan yang dilakukan, keterampilan membaca dan menyimak tergolong ke 
dalam keterampilan yang bersifat reseptif, sedangkan keterampilan berbicara dan 
menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Masa proses 
perkembangan umumnya seseorang akan menguasai kegiatan menyimak, 
menguasai ujaran (berbicara), membaca dan yang terakhir menulis.  

Standar kompetensi lulusan mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam 
keterampilan menulis adalah siswa diharapkan mampu menggunakan berbagai 
jenis wacana tulis. Wacana tulis ini dapat digunakan untuk mengungkapkan 
pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk teks narasi, deskripsi, eksposisi, 
argumentasi, teks pidato, proposal, surat dinas, surat dagang, rangkuman, 
ringkasan, notulen, laporan, resensi, karya ilmiah, dan berbagai karya sastra 
berbentuk puisi, cerpen, drama, kritik, dan esei didasarkan pada standar 
kompetensi kelulusan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kegiatan menulis 
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tersebut dapat digolongkan dalam menulis kreatif (yang meliputi menulis puisi, 
cerpen, roman, drama dan lain-lain) atau menulis faktual (seperti menulis opini, 
future, berita, dan lain-lain). Keterampilan tersebut dapat dipraktikkan saat 
pembelajaran bahasa Indonesia atau sebagai kegiatan tambahan di luar jam 
pelajaran. 

Kegiatan menulis kreatif dan menulis faktual membutuhkan referensi 
yang banyak untuk mendapatkan hasil tulisan yang bagus. Hal tersebut dapat 
terpenuhi, jika siswa rajin membaca, peka dalam mengamati alam sekitar, 
fenomena sosial politik yang terjadi dan lain-lain. Semangat siswa untuk selalu 
mencoba, berlatih dan berusaha. Kegiatan menulis membutuhkan semangat itu 
agar siswa menjadi semakin mahir dalam menguasai kompetensi menulis. 
Sekolah perlu memberikan kebebasan pada siswa untuk mencoba, berlatih dan 
berusaha mengekpresikan ide khususnya dalam bentuk tulisan. Hal lain yang 
juga diperlukan adalah tersedianya tempat untuk publikasi karya tulis siswa.  

Kegiatan menulis secara umum dan menulis cerpen secara khusus, 
seseorang penulis dituntut untuk memiliki sejumlah pengetahuan yang kompleks, 
selain itu juga harus mampu mencermati fenomena yang ada di lingkungan 
sekitar. Kegiatan tersebut membutuhkan daya peka yang cukup tinggi sebagai 
modal untuk menulis. Jadi tidak mengherankan, jika dalam pelaksanaan 
pembelajaran menulis, sering ditemukan adanya kendala.  

Siswa sebagai penulis pemula juga sering mengalami kendala dalam 
melaksanakan kegiatan menulis. Adanya kendala bukan untuk dijadikan 
penghalang, namun kendala ada perlu untuk dicarikan solusinya. Kendala yang 
ada dibagi menjadi dua yaitu berasal dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa. 
Kendala dari dalam diri siswa berupa (1) adanya rasa tidak memiliki kemampuan 
dan bakat untuk menulis cerpen; (2) siswa merasa tidak memiliki pengalaman 
yang menarik untuk dijadikan modal dalam menulis cerpen; (3) ketika siswa 
memulai menulis, belum selesai cerita mengalami kebuntuan; (4) siswa malu 
untuk menceritakan pengalaman pribadi sebagai sumber ide dalam menulis 
cerpen. Dengan kata lain siswa bingung bagaimana akan memulai dan akan 
mengakhiri cerita yang telah dibuat. Kendala yang berasal dari luar diri siswa 
berupa (1) kurangnya media yang diberdayakan untuk meningkatkan imajinasi 
dan kreativitas siswa; (2) media yang dipilih belum disesuaikan dengan 
kebutuhan, minat, motivasi siswa;  (3) sesuatu yang berada di sekitar siswa 
belum diberdayakan, seperti lingkungan sekitar, musik yang berlirik; (4) 
kurangnya waktu untuk mengajarkan kemampuan menulis.  

Fenomena menulis cerpen pada siswa kelas XII IPA3  SMA Negeri I 
Kalasan terlihat bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan ide 
cerita. Dalam hal ini terdapat pendapat yang berbeda antara guru dan siswa. 
Perbedaan ini diketahui berdasarkan perbincangan yang telah dilakukan oleh 
peneliti dengan guru bahasa Indonesia pengampu kelas XII IPA 3. Guru tersebut 
mengaku tidak mengalami kesulitan dalam melaksanaan pembelajaran menulis 
cerpen. Guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan senang dan tanpa 
beban. Guru beranggapan bahwa segala kondisi siswa yang terbatas bukanlah 
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merupakan beban, namun dihadapi sebagai tantangan. Berdasarkan 
pembicaraan dengan beberapa siswa diketahui bahwa pembelajaran menulis 
cerpen yang sudah dilaksanakan berupa menulis cerpen sebagai tugas rumah, 
didapat bahwa hampir sebagian siswa mengeluh dengan waktu satu kali 
pertemuan (2 X 45 menit) tidak memungkinkan untuk menulis sebuah cerpen. 
Siswa meminta agar tugas menulis cerpen dikerjakan di rumah sebagai tugas 
rumah/ PR. Dalam hal tersebut guru sebagai salah satu komponen pembelajaran 
diharapkan dapat berkreasi menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran 
dan media pembelajaran untuk membantu mempermudah penyampaian materi 
pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan standar kompetensi dapat 
tercapai. Salah satu tindakan kreatif adalah dalam hal pemilihan media yang 
bervariasi. Pemilihan media didasarkan pada minat, kebutuhan dan perhatian 
siswa atau segala sesuatu yang paling dekat dengan siswa. Media pembelajaran 
penting digunakan dalam pembelajaran menulis untuk meningkatkan 
kemampuan keterampilan menulis cerpen. 

Pemilihan media tentu harus dipertimbangkan mengenai keterjangkauan 
dan keberadaan media yang akan dipilih. Keberadaan musik yang mampu 
mewakili segala perasaan, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. 
Pemanfaatan musik tersebut sebagai media bagi siswa yang diharapkan akan 
dapat membantu siswa dalam merangsang ide, mengembangkan kreativitas, 
menambah imajinasi dan memberikan semangat untuk meningkatkan 
kemampuan menulis cerpen. Pembelajaran dengan menggunakan media musik 
yang berlirik diharapakan dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan 
terjadi peningkatan kemampuan dalam menulis cerpen.   

Musik dipilih sebagai media dalam pembelajaran dengan alasan ”di 
dalam musik mengandung unsur musik meliputi tempo, melodi, harmoni (atau 
tidak adanya unsur-unsur ini), dinamika, dan warna suara (Montello, 2004: 22).” 
Musik yang berlirik dipilih sebagai media dalam pembelajaran karena musik 
berlirik mudah didapat, tidak jauh dari kehidupan siswa dan guru serta dapat 
belajar dengan asik. Musik dapat membuat suasana belajar jadi santai dan 
menyenangkan ini berarti musik mampu memberikan motivasi dan perhatian 
siswa untuk melakukan kegiatan menulis cerpen dengan aktif. Lirik lagu 
mengandung suatu kisah atau cerita tertentu yang dapat dijadikan landasan 
untuk menstimulasi ide dalam menulis cerpen. Alasan lain adalah kebanyakan 
siswa familier dengan musik, karena musik mampu mewakili berbagai kondisi hati 
seseorang. 

Deporter ( 75) menyatakan bahwa  ”musik dalam pendidikan  memiliki 
peran yaitu mampu menata suasana hati, meningkatkan hasil belajar yang 
diinginkan, dan menyoroti hal-hal penting.” Sejalan dengan pendapat di atas, 
Campbell (220) berpendapat bahwa ”pada saat musik diputar sebagai soundtrek, 
musik berfungsi sebagai latar belakang ruang kelas untuk meredam bunyi 
industri, lalu lintas. Musik dapat digunakan untuk menimbulkan kegairahan, 
melepaskan stres sebelum ujian, dan untuk memperkuat pokok bahasan.” 



58   Luluk Priyanti 

Vol. 14. No. 1 – August 2018 

Berdasarkan pendapat di atas musik dapat dimanfaatkan dalam dunia 
pembelajaran. 

Siswa kelas XII IPA SMA Negeri I Kalasan dipilih sebagai subjek  
penelitian dikarenakan ditemukan adanya kendala dalam pembelajaran menulis 
cerpen. Penelitian tindakan kelas dengan menggunakan musik yang berlirik 
belum pernah dilakukan di SMA Negeri I Kalasan. Penggunaan media musik 
dalam hal ini musik yang berlirik diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 
berarti dalam pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen. Tujuan yang 
diharapkan siswa mampu meningkatkan proses pembelajaran menulis dan 
meningkatkan keterampilan menulis cerpen. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Musik sebagai Media Pembelajaran 

Adanya unsur musik yang meliputi melodi, ritme, tempo dan harmoni mampu 
membantu siswa dalam membangkitkan semangat pembelajaran di kelas. Musik 
yang berlirik dipilih sebagai media dalam menulis cerpen karena musik memiliki 
nilai positif. Musiknya mampu memberikan fungsi terapis, melalui liriknya 
mengandung cerita dengan kata yang sederhana, namun memiliki makna yang 
luas. Alasan musik dipilih sebagai media pembelajaran karena musik identik 
dengan sesuatu yang dapat menghibur.  

Dunia pendidikan sudah tidak asing dengan istilah pendidikan musik dan 
musik pendidikan, namun masih jarang dijumpai mengenai penggunaan musik 
sebagai media pembelajaran dalam dunia pendidikan. Padahal sudah lama para 
ahli berpendapat bahwa musik memungkinkan untuk digunakan dalam 
pembelajaran. Garner dalam Campbell (221) berpendapat bahwa ”musik 
membantu pola pikir dan pola kerja seseorang dengan cara memberikan 
pertolongan dalam hal mempelajari keterampilan matematika, bahasa, dan 
ruang.” Pemberian stimulus dengan musik harus diikuti oleh adanya suasana 
yang tenang, kalau tidak manfaat dari musik akan hilang. Pendapat tersebut jelas 
memberikan dukungan mengenai pemanfaatan musik sebagai media 
pembelajaran di sekolah. Djohan (67) menyatakan bahwa ”musik menyerupai 
sastra....” Jadi sangat memungkinkan musik dijadikan media dalam pembelajaran 
menulis cerpen  

Musik memiliki karakteristik mampu mengatasi sikap pasif siswa dengan 
menimbulkan kegairahan dalam belajar. Melalui liriknya, musik mampu 
memberikan inspirasi terhadap siswa dalam menulis cerpen. Pemanfaatan musik 
dalam dunia pendidikan, dengan tujuan siswa dapat menerima pesan yang ada 
dalam musik, kemudian pesan tersebut dijadikan sumber inspirasi dalam menulis 
cerpen. Hal ini musik berfungsi sebagai channel-nya untuk menyampaian pesan 
kepada penerima (siswa) untuk dijadikan stimulus terhadap terciptanya sebuah 
ide. 
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Musik juga dapat membawa suasana positif dan santai di kelas, 
melepaskan stress sebelum ujian, dan untuk memperkuat pokok bahasan, 
pelajaran musik membantu membaca, bahasa (termasuk bahasa asing), 
matematika, dan prestasi akademis keseluruhan, musik meningkatkan kreativitas, 
memperbaiki kepercayaan diri siswa, mengembangkan keterampilan sosial, dan 
menaikkan perkembangan keterampilan motorik persepsi dan perkembangan 
psikomotor Musik sebagai media dalam pembelajaran mampu memperluas jalur 
syaraf yang telah ada dan merangsang belajar serta kreativitas (Campbell 220).  

Djohan (2008: 14) berpendapat bahwa ”secara etimologis, musik 
pendidikan dapat digunakan sebagai media untuk mencapai sasaran pendidikan 
baik pendidikan musik maupun non-musik”. Jadi musik memiliki peluang untuk 
dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, salah satunya dalam pembelajaran 
menulis cerpen. 

What engages  people may be different for different students, 
but clearly the stimulus we provide (to encourage them to 
write) will make a difference. Music, for example, can be used 
to awaken the students’ creativity, especially if they respond 
particularly well to auditory input. (Harmer  62).  

  Sesuatu yang dapat menarik hati seseorang, juga akan menarik hati di 
antara siswa, dengan diberikan rangsangan (membesarkan hati siswa untuk 
menulis) jelas akan membuat perbedaan. Sebagai contohnya adalah musik, 
musik dapat membangkitkan siswa untuk memiliki daya cipta, terutama jika siswa 
memiliki daya respon yang bagus terhadap input pendengaran. Berdasarkan 
pendapat tersebut jelas diutarakan bahwa musik dapat dijadikan salah satu 
media untuk menumbuhkan daya cipta siswa dalam kegiatan menulis.   

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa media 
pendidikan dan teknologi komunikasi memberikan berbagai keuntungan dalam 
proses pembelajaran. Penggunaan media dan teknologi komunikasi membantu 
guru dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara 
efektif. Pemanfaatan suatu media tertentu, dapat memberikan berbagai 
pengalaman belajar secara efektif, dan dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam 
belajar.  

Musik sebagai media pendidikan memberikan alternatif kepada siswa 
untuk menumbuhkan perasaan tertentu, seperti menumbuhkan keinginan untuk 
belajar, memberi dorongan kesadaran, dan memberikan semangat kepada siswa 
untuk terus belajar. Para siswa menjadi tidak jenuh terhadap penjelasan guru, 
jika musik digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran. Perhatian 
siswa terfokus kepada pembelajaran, sehingga proses pembelajaran berjalan 
lancar dan bermakna. Hal ini dilakukan agar standar kompetensi dapat dicapai 
oleh siswa.   

Musik mampu memberikan bantuan berupa pengalaman terhadap 
perasaan masa lalu, sekarang dan masa depan dapat diputar di hadapan siswa 
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mengenai pengalaman yang belum pernah dialami oleh siswa. Musik yang 
digunakan sebagai media dapat memperjelas pemahaman tentang hal yang 
abstrak menjadi lebih konkrit, sehingga dapat menghindar dari  pemahaman yang 
sebatas hafalan saja. Kelebihan media musik antara lain dapat disimpan dalam 
bentuk kaset rekaman, video, flash disk, disket dan lain-lain. Hal ini 
memungkinkan untuk diputarkan kembali, ketika dibutuhkan siswa. Media musik 
ini dapat memberikan pengalaman praktis kepada siswa yang dapat ditirukan 
dalam kehidupan nyata. Musik sebagai media pembelajaran juga dapat 
membantu proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, memberikan 
pengalaman yang berarti bagi siswa.  

Media musik yang berlirik digunakan dalam pembelajaran dapat 
memberikan kebermaknaan bagi siswa dalam memahami apa yang dialami oleh 
pencipta lagu. Musik yang berlirik diputar sebagai soundtrack pada saat siswa 
memasuki kelas, mampu memberikan efek berupa fokus  perhatian siswa beralih 
pada pelajaran yang akan berlangsung. Para siswa yang biasanya masuk kelas 
dengan berbagai perhatian yang tidak memperhatikan pelajaran yang akan 
berlangsung berubah menjadi memiliki perhatian terhadap pelajaran tersebut. 
Musik dapat menciptakan  suasana positif yang akan membantu siswa dalam 
memfokuskan diri pada pembelajaran yang akan berlangsung. Sejalan dengan 
hal tersebut, Deporter (75-77) menyatakan bahwa  ”musik dalam pendidikan  
memiliki peran untuk menata suasana hati, meningkatkan hasil belajar yang 
diinginkan, dan menyoroti hal-hal penting.” Musik mampu mengungkapkan 
banyak hal. Hati yang sedang gundah, sedih, gembira, sedang kasmaran dan 
perasaan lainnya dapat diekspresikan dengan memainkan ataupun 
mendengarkan musik. Mengingat musik memiliki berbagai macam unsur yang 
dapat dimanfaatkan, maka musik tidak hanya dimanfaatkan sebagai hiburan saja 
melainkan juga dimanfaatkan dalam dunia bisnis seperti musik dijadikan 
pengiring saat operasional toko, musik diputar untuk menambah ketenangan 
taman bacaan. Musik dalam keseharian memiliki kelebihan antara lain untuk: (a) 
meningkatkan konsentrasi, (b) mengusir emosi negatif, (c) membuat awet muda 
(d) menyembuhkan insomnia atau susah tidur, (e) meningkatkan semangat 
olahraga dan (f) mengasah pendengaran (KOMPAS. com).  “New media and 
online literacies that encompass communicative media and popular culture such 
as television, the internet, or music for example, have been readily accepted and 
used within the field of media studies and cultural studies research (Hagood, 
2003: 390).” Media baru dan media online meliputi media komunikasi dan budaya 
populer seperti televisi, internet, atau musik untuk contoh yang dengan mudah 
diterima oleh umum dan digunakan dalam bidang media belajar dan penelitian 
budaya belajar.  

Dunia pendidikan tidak menutup kemungkinan menggunakan musik 
untuk menambah seperti: daya motivasi, kreativitas, kesenangan dan 
kenyamanan. Penggunaan musik sebagai pembelajaran tergolong sebagai 
terobosan baru, hal ini masih terlihat dari masing jarang ditemukannya literatur 
yang khusus membahas mengenai penggunaan musik sebagai media 
pembelajaran. Pada beberapa literatur, baru disebutkan bahwa barangkali musik 
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dapat difungsikan sebagai media pembelajaran.  Pemilihan media yang 
bervariatif dalam pembelajaran menulis cerpen sangat diperlukan agar siswa 
tidak mengalami kebosanan, pembelajaran tidak monoton, pembelajaran menjadi 
terpaku, wawasan siswa dan guru menjadi bertambah khususnya terkait dengan 
penggunaan media dalam pembelajaran. Penggunaan media yang bervariatif 
akan menciptakan tingkat kreativitas lain dalam kegiatan pembelajaran.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa musik yang berlirik memiliki 
manfaat sebagai media pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting. 
Musik memberikan tambahan untuk berkonsentrasi dalam belajar. Liriknya 
memberikan stimulus untuk mendapatkan ide dalam menulis cerpen. 

 

Pembelajaran Menulis Cerpen 

Jakob Sumardjo (202) menyebutkan bahwa ”cerpen adalah fiksi pendek yang 
selesai dibaca dalam ”sekali duduk”, maka dalam menulis cerpen pemilihan kata 
maupun kalimat harus diperhatikan. Prinsip penggunaan bahasa dalam cerpen 
sebaiknya sederhana, ekonomis, tajam dan dapat memberikan satu informasi 
yang jelas.  

Menulis sebagai upaya untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan 
gagasan yang dimiliki, pasti memiliki tahapan-tahapan penulisan. Tahapan 
penulisan oleh setiap penulis berbeda satu sama lain, namun secara garis besar 
adalah sama. Harmer (326) mengungkapkan tahapan menulis meliputi ”planning, 
drafting, editing and final version.” Tahap planning atau pramenulis, sebaiknya 
siswa memiliki gagasan mengenai objek yang akan diceritakan dalam cerpen, 
kemudian mempersiapkan mengenai unsur-unsur pembangunnya dalam 
kerangka karangan. Membuat draf, dalam tahap membuat draft cerita, kerangka 
karangan yang sudah dibuat sebelumnya oleh siswa tinggal dikembangkan saja. 
Tahapan selanjutnya adalah editing, pada tahap ini draft yang telah selesai 
dibaca ulang, kemudian kata dan kalimat yang tidak tepat, tanda baca yang tidak 
taat asas diberi tanda untuk direvisi. Revisi dilakukan untuk membetulkan tata 
tulis dan bahasa yang keliru. Tahapan terakhir adalah menuliskan kembali hasil 
revisi menjadikan karya cerpen siap untuk dipublikasikan.  

Tahapan menulis cerpen harus memperhatikan adanya aspek imajinasi 
cerita yang berimbang antara fakta dan fiksi, memperhatikan interaksi antar 
tokoh, serta unsur intrinsik cerpen. Inilah yang membedakan dengan tulisan 
ilmiah. Seperti yang diungkapkan oleh Strickland, Galda and Cullinan (346) 
”when writing historical fiction, many elements, including dialogue, setting, point 
of view and the interaction of real people and fictional characters, must be 
considered in order to tell a good story that has just the right balance between 
fact and fiction. ” Ketika menulis sejarah fiksi, banyak elemen termasuk dialog, 
setting, sudut pandang, dan interaksi antara manusia dalam kehidupan nyata 
serta karakter dalam fiksi harus diperhatikan dalam bercerita yang bagus, hal ini 
harus seimbang kebenarannya antara fakta dan fiksi.    
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Didik Komaidi (180-181) menyatakan bahwa struktur sebuah cerita 
terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian permulaan, bagian tengah, dan bagian akhir. 
Pada bagian permulaan dituturkan tentang apa, siapa, di mana, kapan, dan 
munculnya konflik. Bagian tengah berisi tentang perkembangan dari konflik, 
menuju klimaks cerita. Pada bagian ini rasa keingintahuan pembaca diasah. 
Bagian akhir berisi tentang pemecahan konflik atau pemecahan masalah.  

Secara garis besar bagian cerpen ada tiga yaitu bagian awal, tengah 
dan akhir. Bagian awal berkisah tentang perkenalan cerita, bagian tengah berupa 
isi cerita dan bagian akhir berisi tentang akhir cerita. Bagian-bagian itu 
berkesinambungan satu sama lain, dan tidak boleh berdiri sendiri. Hal ini 
dimaksudkan agar cerita menjadi padu, terjalin satu kesatuan cerita yang utuh.   

Jadi dalam menulis cerpen setiap tahap harus direncanakan terlebih 
dahulu agar di antara unsur pembangun cerpen dapat terjaga kepaduaannya, 
orisinalitas dan keseimbangan antara fakta dan fiksi dapat terjaga.   

 

Hasil Temuan dan Analisis 

Hasil tes menulis cerpen saat pratindakan meliputi nilai tertinggi adalah 80 dan 
nilai terendah adalah 60. Tes menulis diikuti oleh 40 orang siswa. Nilai rata-rata 
saat pratindakan ini adalah 62, 8. Siswa yang berada di bawah nilai rata-rata 
sebanyak 21 siswa (52,5%). Nilai rata-rata ini jelas jauh di bawah KKM KD 
(Kriteria Ketuntasan Minimal Kompetensi Dasar). KKM KD menulis cerpen adalah 
sebesar 69. Siswa yang  sudah mencapai KKM sebanyak 8 orang siswa (20 %). 
Hal tersebut menunjukkan bahwa proses dan hasil menulis membutuhkan 
pembenahan Perolehan nilai menulis dalam pratindakan dapat dilihat pada 
lampiran. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses dan hasil menulis 
membutuhkan pembenahan. Salah satu pembenahan yang dilakukan dengan 
menggunakan media musik  yang berlirik. Berdasarkan hasil menulis cerpen 
terlihat bahwa siswa memiliki bakat untuk menulis cerpen, hanya masih 
memerlukan bimbingan.  

Siklus I  nilai rata-rata yang diperoleh untuk tindakan I adalah 72,7. Hal 
ini menunjukkan bahwa target jangka pendek telah terpenuhi. Berdasarkan 
proses yang berlangsung siswa telah melaksanakan tahapan menulis. Kondisi 
awal siswa yang tidak melakukan tahapan menulis, kemudian melaksanakan 
kegiatan menulis dengan tahapan yang disarankan menunjukan bahwa motivasi, 
perhatian dan keaktifan siswa juga mengalami peningkatan.  

Berdasarkan proses yang berlangsung siswa telah melaksanakan tahapan 
menulis. Praktik tahapan menulis revisi dilakukan siswa secara bersama-sama 
dengan teman sebangku. Dalam penelitian ini nilai rata-rata yang diperoleh untuk 
tindakan II adalah 73,3. Siswa yang mendapatkan nilai minimal 70,00 sebanyak 
28 siswa (70%). Hal ini menunjukkan bahwa target jangka pendek telah 
terpenuhi.  
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Musik yang berlirik yang digunakan dalam pembelajaran telah 
menunjukkan ada peningkatan proses dan hasil menulis cerpen. Peningkatan 
proses terlihat pada kerjasama siswa delam mengerjakan tugas menulis cerpen 
saat revisi, menyunting, dan publikasi. Peningkatan sebesar 6,4 poin dihitung dari 
siklus II dengan siklus III. 

 

Gambar 1 Grafik Pencapaian Nilai Menulis Cerpen dari Pratindakan sampai 
Siklus III 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata siswa 
dalam menulis cerpen yang dilakukan dari tes sebelum tindakan rata-rata nilai 
sebesar 18, 9, siklus I rata-rata nilai sebesar 21,8, siklus II rata-rata nilai sebesar 
22 dan siklus III sebesar 23,3. Peningkatan nilai rata-rata diperoleh dari 
perbandingan rata-rata saat tes sebelum tindakan, dengan siklus I, siklus II dan 
siklus III. Peningkatan yang terjadi sebesar 2,8; 0,3 dan 1,9.  

Media musik yang berlirik telah terbukti mampu memberikan dampak 
positif terhadap pembelajaran tidak hanya pada prosesnya saja, namun juga hasil 
menulis cerpen. Musik yang terdiri dari melodi, ritme, tempo dan harmoni terbukti 
mampu memberikan dampak dalam hal menata suasana hati, sehingga faktor 
psikologis siswa dapat kembali dalam kondisi siap untuk melakukan proses 
pembelajaran, melalui liriknya musik terbukti mampu memberikan dampak positif 
hasil menulis cerpen berupa adanya peningkatan nilai rata-rata siswa pada siklus 
I, II dan III. 

 

Penutup 

Media musik yang berlirik mempengaruhi proses menulis cerpen dan 
meningkatkan kemampuan menulis cerpen secara signifikan. Peningkatan proses 
menulis cerpen ditandai dengan meningkatnya motivasi, perhatian, dan keaktifan. 
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Hal ini diindikasikan dengan (1) siswa termotivasi untuk membuat kerangka 
karangan, mengembangkannya dalam bentuk draft, siswa bersemangat untuk 
merevisi draft karangan, siswa memiliki motivasi untuk menyunting dan 
mempublikasikan cerpen. (2) perhatian siswa yang diindikasikan dalam membuat 
kerangka karangan memperhatikan kisahan dan alur dari lirik lagu, perhatian 
pada kerangka karangan sebelum membuat draft, siswa dalam merevisi draft 
cerpen memperhatikan kaidah yang berlaku, sswa memiliki perhatian dalam 
merevisi dan dalam mempublikasikan cerpen sebagai hasil karyanya. (3) 
keaktifan untuk membuat kerangka karangan, membuat draft, merevisi, 
menyunting dan mempublikasikan cerpen yang dibuatnya. Peningkatan 
kemampuan menulis cerpen ditandai dengan adanya peningkatan terhadap 
pencapaian nilai rata-rata dari menulis cerpen pada pratindakan, siklus I, II dan 
III. Pada pratindakan nilai rata-rata yang dicapai siswa adalah 62,8. Siklus I nilai 
rata-rata yang dicapai siswa adalah 72,7. Siklus II nilai rata-rata yang dicapai 
siswa adalah 73,3. Pada siklus III nilai rata-rata yang dicapai siswa adalah 79,7.  
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