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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemahiran menulis cerpen melalui media gambar  

siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Senggarang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik Pengumpulan data 

dengan menggunakan tes. Kemahiran menulis cerpen melalui media gambar siswa kelas X 

Sekolah Menengah Atas 6 Senggarang Tahun Pelajaran  2012/2013 adalah baik. Hasil 

tersebut diperoleh dari total sampel yang terdiri dari 46 siswa dengan nilai rata-rata 71,63% 

dengan kualifikasi baik dan ketercapaian berhasil. 

Kata kunci: menulis cerpen, media gambar 

 

ABSTRACT 

  

This research intent description to adeptness write short story with help media draws. 

student class x Senior High School 6 senggarang. Years study 2012 / 2013. The  Method 

that is utilized is quantitative descriptive method. Data Collecting tech by use of test. write 

Adeptness short story with media help draws on student class x Senior High School 6 

senggarang Years study 2012 / 2013 is good. That result is gotten with total consisting of 

sample 46 students with average value 71,63% with  good kualifikasi and successful 

reached.  

 

Key word:   writing short story, pictured media 

 

1. Pendahuluan 

Kemahiran ialah kemampuan, kepandaian, kecakapan (dalam melakukan sesuatu). 

Menurut Atar (1996:14) menulis merupakan suatu proses kreatif memindahkan gagasan 

dalam lambang-lambang tulisan, Menulis juga dapat menolong kita berfikir secara kritis 

dan mencurahkan apa yang ada dalam fikiran penulis. Menurut (Tri Priyanti, 2010:126) 

cerpen adalah salah satu bentuk karya fiksi. Cerpen memperlihatkan sifat yang serba 

pendek, baik peristiwa yang diungkapka, isi cerita, jumlah pelaku dan jumlah kata yang 

digunakan. Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh peneliti bisa menjadi faktor 

pendukung dalam melakukan penelitian karena dalam kegiatan menulis cerpen, seorang 

penulis harus berfikir secara kritis dan biasanya mencurahkan segala hal yang ada difikiran 

mereka agar tulisan yang dibuat mudah untuk dipahami oleh pembaca, Dengan danya 

penggunaan media juga sangat membantu untuk mencari imajinasi dalam membuat sebuah 

tulisan. 
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Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kita temui adanya pembelajaran menulis , 

salah satunya menulis cerpen. Menulis biasanya merupakan suatu kegitan yang sangat sulit 

dan menjadi suatu beban yang sangat berat, karena disamping harus memperhatikan kosa 

katadan stuktur kalimat yang baik, penulis harus mempunyai imajinasi yang sangat tinggi 

agar mudah dalam mengungkapkan semua pemikiran yang mereka miliki agar menjadi 

sebuah tulisan yang menarik dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. 

Dari beberapa pengalaman dan kejadian yang kita temui dalam proses belajar 

mengajar oleh karena itu penggunaan media gambar diharapkan dapat membantu siswa 

agar tidak merasa kesulitan dan mudah untuk berimajinasi dalam membuat sebuah 

karangan. Dengan adanya penggunaan media gambar ini juga diharapkan agar siswa bisa 

menarik perhatian siswa dalam belajar karena salah satu ciri media gambar adalah 

mendukung dan membawa pesan atau informasi kepada penenrima, sebagai media bisa 

mengelolah pesan dan respon siswa. 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemahiran menulis cerpen siswa dengan 

bantuan media gambar siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Senggarang Tahun 

pelajaran 2012/2013. 

Kemampuan Menulis Karangan Narasi Menggunakan Media Gambar Pada Siswa 

Kelas XII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tanjungpinang. Skripsi (Maryanti, 2012). 

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan media gambar pada pembelajaran menulis karangan narasi dikatakan baik 

karena dari hasil penelitian yang telah dilakukan banyak sisa yang mencapai nilai baik 

sesuai yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Dengan Media Gambar Berseri Pada 

Siswa X-8 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. 

Skripsi (Panji Pradana, 2012). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa Keterampilan menulis cerpen siswa kelas X-8 Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013 meningkat dengan penggunaan media 

gambar dalam melakukan proses belajar mengajar. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik.  

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Senggarang Tahun 

Pelajaran 2012/2013 terhitung dari bulan Januari s.d. Juli 2013 Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2012/2013.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Atas 6 

Senggarang Tahunn Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah 131 siswa.  

Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan sistem Random Sampling secara 

acak dengan jumlah 35% dari populasi dengan jumlah sampel 46 siswa.  

Teknik pengumpulan data menggunakan tes. Tes tersebut diberikan dalam bentuk 

tes tertulis. Menurut Margono (Akbar, 2011:34) tes adalah seperangkat rangsangan yang 

diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dijadikan 

sebagai penetapan skor. Tes akan dilakukan dengan beberapa penggunaan media gambar 

yang telah disiapkan dengan tema persahabatan, dalam hal ini peneliti memberikan tes 

kepada siswa dengan melihat kemahiran menulis cerpen siswa dengan bantuan media 

gambar. Siswa memilih salah satu dari beberapa gambar yang telah disiapkan untuk 

dijadikan objek dalam menulis cerpen dan menentukan judul cerpen dengan tema 

persahabatan sesuai dengan gambar yang telah dipilih. Setelah semuanya selesai peneliti 

mengumpulkan hasil cerpen yang dibuat oleh siswa sesuai dengan (1) kesesuaian judul 

dengan tema, (2) kesesuaian isi dengan judul dan (3) kesesuaian isi dengan media gambar. 

Selanjutnya mencari skor rata-rata dari soal tes yang diberikan mengikuti teori Sugiyono 

(2012:49). Langkah terakhir menentukan klasifikasi penilaian seperti yang diungkapkan 

Aqib (2011:161).  

 



2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan skor hasil tes kemahiran menulis cerpen dengan bantuan media 

gambar siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 6 Senggarang Tahun Pelajaran 2012/2013, 

terdapat 20 siswa yang memperoleh nilai sangat tinggi dengan persentase hasil tes 83%, 15 

siswa yang memperoleh nilai tinggi dengan persentase hasil tes yaitu 75% dan 67%, 10 

siswa memperoleh nilai sedang dengan persentase hasil tes 58%, 50% dan 42% dan 1 

orang siswa memperoleh nilai rendah dengan persentase hasil tes 33%. 

 3. Simpulan dan Rekomendasi 

Kemariran menulis cerpen dengan bantuan media gambar  siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas 6 Senggarang Tahun Pelajaran 2012/2013 masuk dalam kategori baik 

dengannilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 71,63%  dan tingkat tingkat ketercapaian 

berhasil. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga kemahiran menulis cerpen dengan 

bantuan media gambar siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 6 Senggarang Tahun 

Pelajaran 2012/2013 dikategorikan sedang. Berdasarkan hasil penelitian, maka hipotesis 

tersebut dinyatakan diterima.  

Sebagai seorang guru agar dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih 

menaraik perhatian siswa agar siswa tidak merasa jenuh dengan materi yang diajarkan, 

dengan melihat media gambar berbentuk foto akan menambah daya imajinasi siswa dan 

menghilangkan rasa stres yang dihadapi siswa karena banyaknya mata pelajaran yang 

harus dihadapi. 

Penggunaan media pembelajaran harus ditingkatkan lagi agar, agar bisa 

membangkitkan semangat dan minat belajar siswa. 

Media gambar dapat membantu guru dalam menerangkan materi yang diajarkan 

dan tentunya siswa akan mendapat nilai yang memuaskan, khususnya dalam kegiatan 

menulis cerpen karena cerpen merupakan karangan bebas, jadi siswa akan merasa lebih 

senang dan tidak merasa terbebankan dengan apa yang mereka tulis dan siswa bisa 

menuangkan apa yang ada dipikiran siswa melalui tulisan. 
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