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ABSTRAK 

 

Dwi Saputri. 2017.Analisis Kemampuan Menulis Cerpan Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 10 Bintan Tahun Pelajaran 2016-2017. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing 1. Titik Dwi 

Ramthi Hakim, M.Pd., Pembimbing 2. Erwin Pohan, M.Pd. 

 

Kata Kunci :Analisis, Kemampuan Menulis Cerpen  

 

Kemampuan menulis cerpen membutuhkan kemampuan untuk pemilihan dan 

penguasaan unsur-unsur kebahasaan serta imajinasi yang mengandung makna bagi 

pembacanya. Hal ini yang menarik peneliti untuk mengetahui tingkat penguasaan 

siswa dalam menulis cerita pendek. Karya siswa yang berupa cerpen yang sederhana 

dikumpulkan untuk dianalisis. Cerpen siswa SMP Negeri 10 Bintan mempunyai 

keunikan sendiri karena memiliki siswa SMP Negeri 10 Bintan belum terlalu 

memahami unsur-unsur dalam cerpen dengan baik. 

Berdasarkan hal itu peneliti tertarik untuk meneliti seberapa tingkat 

kemampuan siswa kelas VIII SMP N 10 Bintan dalam menulis cerpen. Dengan 

memberi judul “Analisi Kemampuan Menulis Cerpen Siswa Kelas VIII SMP Negeri 

10 Bintan Tahun Pelajaran 2016/2017” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan menulis cerita 

pendek (cerpen) yang terdapat dalam karya cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 

Bintan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Metode diskriptif adalah metode yang diuraikan dalam bentuk kata-kata 

bukan angka-angka. Penelitian yang dilakukan secara deskriptif artinya terurai dalam 

bentuk kata-kata atau gambar. Jika diperlukan bukan berbentuk angka. Dalam 

penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan  semua aspek penulisan yang 

ada di dalam sebuah cerpen yang terdapat pada karya cerpen siswa kelas VIII SMP 

Negeri 10 Bintan. 

 Teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan menulis cerpen siswa kelas 

VII SMP Negeri 10 Bintan tahun pelajaran 2016-2017 pada penggunana alur atau 

plot, penhgenbangan tokoh atau penokohan, pendeskripsian latar, penggunaan gaya 

bahasa, penggunaan sudut pandang, kesesuaian tema dengan derita dalam menulis 

cerpen. Tes yang diberikan oleh penulis adalah berupa sebuah karangan cerpen. 

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah : 1) Memberi tugas kepada 

siswa kelas VIII untuk membuat suatu cerita pendek ( cerpen) dengan tema yang 

yang di tentukan yaitu tema keluarga. 2) Mengumpulkan cerpen siswa kelas VIII 



 

 

SMP N 10 Bintan. 3) Mengkliping cerpen-cerpen yang akan diteliti. 4) Menganalisis 

kemampuan menulis cerita pendek (cerpen) siswa kelas VIII SMP N 10 Bintan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

 Kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan Tahun 

Pelajaran 2016-2017 menulis cerpen pada aspek kesesuaian tema dengan cerita 

termasuk dalam kategori sangat baik dengan rata-rata 8.76 (persentase tingakt 

kemampuan 80.76%), Secara keseluruhan siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan 

Tahun Pelajaran 2016-2017 cukup mampu dalam menulis cerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      ABSTRACT 

 

Dwi Saputri. 2017.Analy Student Writing Ability Analysis Writing Class VIII SMP 

Negeri 10 Bintan Lesson Year 2016-2017. 

Essay. Department of Indonesian Language and Literature Education, Faculty of 

Teacher Training and Education, Raja Ali Haji Maritime University. Supervisor 1: 

Point Dwi Ramthi Hakim, M.Pd., Supervisor 2: Erwin Pohan, M.Pd. 

 

Keywords: Analysis, Writing Skill Stories 

  

 The ability to write short stories requires the ability to select and mastery the 

elements of language and imagination that contains meaning for readers. This is 

interesting for researchers to know the level of mastery of students in writing short 

stories. Students' works in the form of simple short stories are collected for analysis. 

Short story students of SMP Negeri 10 Bintan have their own uniqueness because 

they have students of SMP Negeri 10 Bintan not too understand the elements in the 

short story well. 

 Based on that researcher interested to examine how level of ability of student of 

class VIII SMP N 10 Bintan in writing short story. By giving the title of "Writing 

Skill Competition Analysis of Class VIII SMP Negeri 10 Bintan Lesson Year 

2016/2017" 

 The purpose of this study is to determine the ability to write short stories (short 

stories) contained in the work of short stories students of class VIII SMP Negeri 10 

Bintan. This research is included in the type of descriptive qualitative research. 

Descriptive method is the method described in the form of words instead of numbers. 

Research conducted descriptively means decomposes in the form of words or images. 

If needed instead of a number. In descriptive research is used to describe all aspects 

of writing that exist in a short story contained in the work of students short story 

grade VIII SMP Negeri 10 Bintan. 

 The test technique is used to measure the ability to write short stories of grade 

VII students of SMP Negeri 10 Bintan in the academic year 2016-2017 on the use of 

plot, character development or characterization, background description, the use of 

language style, the use of point of view, the appropriateness of the theme with pain in 

writing short stories. The test given by the author is a short story. Data collection 

techniques that researchers do are: 1) Give the task to grade VIII students to make a 

short story (short story) with a theme that is set the family theme. 2) Collecting short 

story students of grade VIII SMP N 10 Bintan. 3) Clipping short stories to be studied. 

4) Analyze the ability to write short stories (short story) students of grade VIII SMP 

N 10 Bintan. Based on the results of the study can be concluded that: 



 

 

 The ability to write short stories of grade VIII students of SMP Negeri 10 Bintan 

in the lesson year 2016-2017 write short story on the aspect of conformity of the 

theme with the story included in very good category with average 8.76 (percentage of 

ability 80.76%), Overall grade VIII SMP Negeri 10 Bintan Lesson Year 2016-2017 is 

quite capable in writing short stories. 

 

1. Pendahuluan 

Pembelajaran keterampilan menulis cerita siswa SMP mencakup menulis teks 

pidato, cerpen, puisi, iklan baris, karya ilmiah, surat pembaca, dan naskah drama. 

Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang dipaparkan atau dijelaskan 

dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah secara pendek, jelas, 

serta ringkas. Cerpen bisa disebut juga dengan sebuah prosa fiksi yang isinya tentang 

pengisahan yang hanya terfokus pada satu konflik atau permasalahan. 

Keterampilan menulis cerpen membutuhkan keterampilan pemilihan dan 

penguasaan unsur-unsur kebahasaan serta imajinasi yang mengandung makna bagi 

pembacanya. Hal ini yang menarik peneliti untuk mengetahui tingkat penguasaan 

siswa dalam menulis cerita pendek. Karya siswa yang berupa cerpen yang sederhana 

dikumpulkan untuk dianalisis. Cerpen siswa SMP Negeri 10 Bintan mempunyai 

keunikan sendiri karena memiliki siswa SMP Negeri 10 Bintan belum terlalu 

memahami unsur-unsur dalam cerpen dengan baik. 

Berdasarkan hal itu peneliti tertarik untuk meneliti seberapa tingkat 

kemampuan siswa kelas VIII SMP N 10 Bintan dalam menulis cerpen. Dengan 

memberi judul “Analisis Kemampuan Kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII 

SMP Negeri 10 Bintan Tahun Pelajaran 2016/2017” 

 

2. Metode Penelitian 

 Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penulis dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang penulis lakukan (Margono, 2007 :118). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan Tanhun 

Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 25 orang. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 

10 Bintan, perpustakaan, dan di rumah penulis. Waktu penelitian dilaksanakan selama 

tiga bulan, dimulai bulan April sampai dengan bulan juni 2017. 

 Metode diskriptif adalah metode yang diuraikan dalam bentuk kata-kata 

bukan angka-angka. Penelitian yang dilakukan secara deskriptif artinya terurai dalam 

bentuk kata-kata atau gambar. Jika diperlukan bukan berbentuk angka. Dalam 

penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan  gaya bahasa yang terdapat 

pada karya cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan. 



 

 

  Teknik penelitian yang peneliti gunakan adalah teknik kualtitatif, yaitu 

menginterpretasikan data-data yang berhubungan dengan kemahiran menulis cerpen 

dalam karya cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan pada penggunaan alur 

atau Plot, penggambaran tokoh dan penokohan, pendeskripsian latar, penggunaan 

gaya bahasa,penggunaan sudut pandang, dan kesesuaian tema dalam cerita. 

 Teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan menulis cerpen siswa 

kelas VII SMP Negeri 10 Bintan tahun pelajaran 2016-2017 pada penggunana alur 

atau plot, penhgenbangan tokoh atau penokohan, pendeskripsian latar, penggunaan 

gaya bahasa, penggunaan sudut pandang, kesesuaian tema dengan derita dalam 

menulis cerpen. Tes yang diberikan oleh penulis adalah berupa sebuah karangan 

cerpen. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah : (1). Memberi tugas 

kepada siswa kelas VIII untuk membuat suatu cerita pendek ( cerpen) dengan tema 

yang bebas. (2). Mengumpulkan cerpen siswa kelas VIII SMP N 10 Bintan. (3). 

Mengkliping cerpen-cerpen yang akan diteliti. (4). Menganalisis kemampuan menulis 

cerita pendek (cerpen) siswa kelas VIII SMP N 10 Bintan. (5). X =   Skor yang 

diperoleh  X 100 Skor Maksimal. Menghitung rata-rata kemahiran siswa kelas VIII 

SMP Negeri 10 Bintan tahun pelajaran 2016-2017 menulis cerpen (Burhan 

Nurgiantoro, 2010). 

 

3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 VIII SMP Negeri 10 Bintan tahun pelajaran 2016-2017. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 25 orang. Tes tersebut dilakukan pada tanggal 05 Mei 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menulis cerpen siswa 

kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan tahun pelajaran 2016-2017. Objek penelitian ini 

adalah penggunaan alur atau plot, penggambaran tokoh dan penokohan, 

pendeskripsian latar, penggunaan gaya bahasa, penggunaan sudut pandang, 

kesesuaina tema dengan cerita dalam menulis cerpen. Waktu yang disediakan 90 

menit (2 jam pelajaran). Data penelitian ini dikaji berdasarkan aspek- aspek yang 

telah ditentukan, yaitu unsur- unsur cerpen yaitu penggunana alur atau plot, 

penggambaran tokoh dan penokohan, pendeskripsian latar, penggunaan gaya bahasa, 

penggunaan sudut pandang, kesesuaian tema dengan cerita dalam menulis cerpen. 

 Hasil tes kemampuan menulis cerpen yang telah dilakukan peneliti terhadap 

siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan tahun pelajaran 2016-2017 untuk aspek 

penggunaan alur atau plot mendapat skor 335 dengan skor rata- rata 13,40. Berikut ini 

peneliti sajikan kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan 

Tahun Pelajaran 2016-2017 pada aspek penggunaan Alur atau Plot dalam menulis 

cerpen. 



 

 

 Hasil tes kemampuan menulis cerpen yang telah dilakukan penulis terhadap 

siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan tahun pelajaran 2016-2017 untuk aspek 

penggambaran tokoh dan penokohan  mendapat skor 345 dengan skor rata- rata 

13,80. Berikut ini peneliti sajikan kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP 

Negeri 10 Bintan Tahun Pelajaran 2016-2017 pada aspek penggambaran Tokoh Dan 

Penokohan dalam menulis cerpen. 

 Hasil tes kemampuan menulis cerpen yang telah dilakukan penulis terhadap 

siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan tahun pelajaran 2016-2017 untuk aspek 

pendeskripsian latar mendapat skor 277 dengan skor rata- rata 11,08. Berikut ini 

peneliti sajikan kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan 

Tahun Pelajaran 2016-2017 pada aspek pendeskripasian latar dalam menulis cerpen. 

 Hasil tes kemampuan menulis cerpen yang telah dilakukan penulis terhadap 

siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan tahun pelajaran 2016-2017 untuk aspek 

penggunaan gaya bahasa mendapat skor 220 dengan skor rata- rata 8.80. Berikut ini 

peneliti sajikan kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan 

Tahun Pelajaran 2016-2017 pada aspek penggunaan Gaya Bahasa dalam menulis 

cerpen. 

 Hasil tes kemampuan menulis cerpen yang telah dilakukan penulis terhadap 

siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan tahun pelajaran 2016-2017 untuk aspek 

penggunaan sudut pandang mendapat skor 226 dengan skor rata- rata 9,04. Berikut 

ini peneliti sajikan kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 

Bintan Tahun Pelajaran 2016-2017 pada aspek penggunaan sudut pandang dalam 

menulis cerpen. 

 Hasil tes kemampuan menulis cerpen yang telah dilakukan penulis terhadap 

siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan tahun pelajaran 2016-2017 untuk aspek 

kesesuain Tema Dengan Cerita mendapat skor 192 dengan skor rata- rata 7.68. 

Berikut ini peneliti sajikan kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 

10 Bintan Tahun Pelajaran 2016-2017 pada aspek Kesesuaian Tema Dengan Cerita 

dalam menulis cerpen. 

 kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan Tahun 

Pelajaran 2016-2017 secara keseluruhan dalam menulis cerpen tergolong kurang 

dengan nilai rata- rata 62.40. siswa yang memiliki kemampuan sangat baik dengan 

rentang skor 85%-100% berjumlah 2 orang(8%), siswa yang memiliki kemampuan 

baik dengan rentang 76%-84% berjumlah 3 orang (12%), siswa yang memiliki 

kemampuan cukup dengan rentang 65%-75% berjumlah 2 orang (8%), dan siswa 

yang memiliki kemapuan kurang dengan rentang skor 0%-64% berjumlah 18 orang 

(72%).  

 Indikator yang mendapat skor tertinggi adalah aspek kesesuaian tema dengan 

ceritanya dengan persentase skor rata- rata 87.60% tergolong kategori Sangat Baik 

Indikator yang mendapat nilai terendah adalah aspek penggunaan latar atau plot 

dengan persentase skor 57% dan tergolong dalam kategori Kurang. 

 

 



 

 

4. Simpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

Kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan Tahun Pelajaran 

2016-2017 keseluruhan termsuk dalam kategori kurang dengan nilai rata- rata 62.40, 

Kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan Tahun Pelajaran 

2016-2017 menulis cerpen pada aspek penggunaan alur atau plot termasuk dalam 

kategori kurang dengan rata-rata 11.40 (persentase tingakt kemapuan 57.00%), 

Kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan Tahun Pelajaran 

2016-2017 menulis cerpen pada aspek penggambaran tokoh dan penokohan termasuk 

dalam kategori kurang dengan rata-rata 12.60 (persentase tingkat kemapuan 63%). 

 Kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan Tahun 

Pelajaran 2016-2017 menulis cerpen pada aspek penggunaan latar termasuk dalam 

kategori cukup dengan rata-rata 13.00 (persentase tingakt kemapuan 65%), 

Kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan Tahun Pelajaran 

2016-2017 menulis cerpen pada aspek penggunaan gaya bahasa termasuk dalam 

kategori cukup dengan rata-rata 11.04 (persentase tingakt kemampuan 73.60%), 

Kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan Tahun Pelajaran 

2016-2017 menulis cerpen pada aspek penggunaan sudut pandang termasuk dalam 

kategori cukup dengan rata-rata 9.80 (persentase tingakt kemampuan 65.33%) 

  Kemampuan menulis cerpen siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan Tahun 

Pelajaran 2016-2017 menulis cerpen pada aspek kesesuaian tema dengan cerita 

termasuk dalam kategori sangat baik dengan rata-rata 8.76 (persentase tingakt 

kemampuan 80.76%), Secara keseluruhan siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Bintan 

Tahun Pelajaran 2016-2017 cukup mampu dalam menulis cerpen. 

 Berdasarkan penelitian ini, disarankan (1). Guru Bahasa dan Sastra Indonesia di 

SMP Negeri 10 Bintan Tahun Pelajaran 2016-2017 diharapkan lebih giat memberikan 

latihan menulis, khususnya menulis cerpen pada siswa mengingat kemampuan siswa 

dalam menulis cerpen masih termasuk kategori kurang. (2). Siswa kelas VIII SMP 

Negeri 10 Bintan Tahun Pelajaran 2016-2017 diharapkan dapat meningkatkan 

kamampuan dalam menulis cerpen dengan memperhatikan unsur- unsur dan syarat- 

syarat penulisan cerpen mengingat kemampuan siswa masih tergolong dalam kategori 

kurang. (3). Peneliti berikutnya yang akan membahas tentang menulis cerpen 

diharapkan mampu unutk lebih mengembangkan penelitiannya secara luas. 
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