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ABSTRAK 
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Pembimbing: (I) Dr. Muakibatul Hasanah, M.Pd., (II) Drs. Heri Suwignyo, 
M.Pd.  
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Di sekolah dasar, keterampilan menulis merupakan salah satu 
keterampilan yang ditekankan pembinaannya di samping membaca dan berhitung. 
Pembelajaran menulis cerita pendek (cerpen) penting bagi siswa sekolah dasar  
karena cerpen dapat dijadikan sebagai sarana untuk berimajinasi dan menuangkan 
pikiran. Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa kondisi sekolah 
mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Namun, kondisi tersebut bisa diatasi 
apabila  guru mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu 
cara yang bisa dilakukan adalah dengan merencanakan strategi pembelajaran yang 
menarik. Berdasarkan pertimbangan tersebut,  penulis berusaha untuk 
memberikan alternatif strategi pembelajaran menulis yang kreatif dan inovatif 
dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Strategi pembelajaran tersebut 
dikembangkan dari  strategi copy the master. Ide ini diperkuat pendapat bahwa 
strategi copy the master adalah strategi yang mudah karena dekat dengan penulis. 
Strategi tersebut adalah strategi TOK (Tiru-Olah-Kembangkan).  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi objektif 
tentang pembelajaran dengan strategi TOK (Tiru-Olah-Kembangkan) di kelas V 
SDN Kotalama X Malang untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen 
Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk 
mendeskripsikan (1) karakteristik pembelajaran menulis cerpen dengan strategi 
TOK (Tiru-Olah-Kembangkan) di kelas V SDN Kotalama X Malang, (2) hasil 
pembelajaran menulis cerpen dengan strategi TOK (Tiru-Olah-Kembangkan) di 
kelas V SDN Kotalama X Malang.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang dilakukan untuk 
mengetahui karakteristik dan hasil   penerapan strategi TOK  untuk meningkatkan 
kemampuan menulis cerpen siswa kelas V SDN Kotalama X Malang. 
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VB SDN Kotalama X. Pemilihan 
kelas V didasarkan pada pertimbangan bahwa (1) telah memiliki kelancaran 
menggunakan bahasa Indonesia tulis dan (2) telah memiliki kemampuan 
mengoperasikan kalimat gabungan/ kalimat kompleks. 

Karakteristik pembelajaran menulis cerpen dengan strategi TOK sebagai 
berikut. Pembelajaran menulis cerpen dengan strategi TOK pada tahap tiru berciri: 
(1) kegiatan pemahaman unsur-unsur cerpen dengan cara mengidentifikasi unsur-
unsur cerpen, (2) kegiatan mengganti unsur yang paling mudah yakni tokoh dan 
latar, dan (3) kegiatan lanjutan yakni menulis dengan meniru model cerpen.   

Pembelajaran menulis cerpen dengan strategi TOK pada tahap olah berciri: 
(1) kegiatan mendeskripsikan tokoh dengan menambah dialog, monolog, dan 
komentar, (2) kegiatan  mendeskripsikan latar waktu dan tempat, dan (3) kegiatan  
mengolah peristiwa dalam alur. 
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Pembelajaran menulis cerpen dengan strategi TOK pada tahap 
kembangkan, berciri : (1) kegiatan mengembangkan tema yang dilakukan oleh 
siswa sendiri dan (2) kegiatan mengembangkan tokoh, latar, dan peristiwa.   

Secara umum, hasil pembelajaran menulis cerpen dengan strategi TOK 
berkembang dengan baik dan berjalan secara bertahap. Pada tahap tiru, siswa 
menunjukkan kemampuan meniru model cerpen dengan mengganti dua unsur 
(tokoh dan latar) yang secara umum kualifikasinya meningkat dari kualifikasi 
cukup pada siklus I ke kualifikasi baik pada siklus II.  

Pada tahap olah siswa menunjukkan kemampuan mendeskripsikan watak 
tokoh melalui dialog dan monolog, latar, dan peristiwa yang secara umum 
kualifikasinya tetap yakni cukup namun skor rata-rata meningkat. Pada tahap 
kembangkan siswa menunjukkan kemampuan mengembangkan unsur-unsur yang 
secara umum kualifikasinya tetap yakni baik namun skor rata-rata meningkat. 

Saran-saran untuk penelitian ini adalah kepada guru bahasa Indonesia 
disarankan untuk menggunakan strategi TOK dalam pembelajaran menulis cerpen 
di kelas, untuk peneliti selanjutnya adalah untuk penelitian di sekolah dasar 
sebaiknya  melakukan penelitian dengan menggunakan strategi TOK namun tahap 
yang digunakan lebih dipadatkan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan  untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis cerpen  di jenjang sekolah yang 
lebih tinggi (SMP dan SMA). Strategi TOK juga dapat digunakan untuk penelitian 
tidak hanya dalam menulis cerpen namun berbagai jenis tulisan seperti, menulis 
dongeng, menulis pengalaman pribadi, dan menulis deskripsi.  


