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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas mengenai “Pengaruh Teknik Meneruskan Tulisan Terhadap 

Keterampilan Menulis Cerpen Pada Siswa Kelas X.1 SMAN 1 Sekongkang Tahun 

Pelajaran 2017-2018” Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana pengaruh 

teknik meneruskan tulisan terhadap keterampilan menulis cerpen siswa kelas X.1 SMAN 

1 Sekongkang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

bagaimana pengaruh penggunaan teknik meneruskan tulisan terhadap keterampilan 

menulis cerpen pada siswa X.1 SMAN 1 Sekongkang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian pre-eksperimental desing dengan desain 

penelitian one group pre-test-post-test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X SMAN 1 Sekongkang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik purposive samplingyaitu penentuan sampel yang 

disesuaikan dengan pertimbangan tertentu. Adapun pengambilan sampel ini didasari oleh 

pertimbangan bahwa nilai rata-rata hasil belajar tiap kelas yang sama, sehingga 

perlakuan yang dilakukan pada kelas tersebut akan menunjukkan peningkatan hasil 

belajar pada keseluruhan kelas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan tes, pelaksanaan tes dilakukan dua kali, yaitu pre-tes dan post-tes yang 

dilakukan untuk menilai perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Sementara 

metode analisis data menggunakan uji-t seluruh perhitungan uji-t akan 

dihitungmenggunakan program for windows Spss 20.  Berdasarkan hasil analisis data 

menggunakan spss versi 20 dengan melihat hasil pre-tes dan post-tes diperoleh t hitung 

sebesar 9,178 dan t tabel pada df 29 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 1,699 ( thitung > 

ttabel ). Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh hasil belajar 

sebelum menggunakan teknik meneruskan tulisan dalam menulis cerpen ditolak. 

Sementara itu, hipotesis kerja yang mengatakan ada pengaru hasil belajar menggunakan 

teknik meneruskan tulisan dalam keterampilan menulis cerpen diterima. Sehingga dapat 

dikatakan penggunaan teknik meneruskan tulisan berpengaruh signifikan terhadap 

keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas X.1 SMAN 1 Sekongkang tahun pelajaran 

2017-2018.  

 

Kata Kunci: Teknik Meneruskan Tulisan, Keterampilan Menulis, Cerpen  
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ABSTRACT 

 

This thesis disscussed about The Influence of Continue Article Technique in Short Story 

Skill of First one Grade Students of SMAN 1 Sekongkang in Academic Year 2017-

2018.The problem in this research was the influence of continue article technique in 

short story skill of first one grade students of SMAN 1 Sekongkang. Because of that, this 

research aims to described the influence of continue article technique in short story skill 

of first one grade students of SMAN 1 Sekongkang. This research used quantitative 

approach in pre-experimental desing research with one group pre-test-post-test research 

design. Population in this research were all first grade students of SMAN 1 Sekongkang. 

The sample was taken by purposive sampling tehnique which was the sample in this 

research has been decided by special condition. the sample was taken base on the 

students value in the same class, so treatment that we used in that class showed that 

every class was showed the increasing learning result. data was collected by test, test was 

given to the students twice, pre-test and post-test which was used to evaluate the students 

development in learning process. Analysis method  is used t-test. All t-test will be count   

using for windows spss 20 program. According the result of data analysis using spss 20 

version with seing pre-test and post-test result using t count is 9,178 and t-table on df 29 

with significant level 0,05 is 1,699 (t count >t table). With that result, zero hypotheses 

which was explained that there is no influences in learning result before using continue 

article technique in short story has been rejected. While, activity hypotheses that said 

there is influences in learning result using continue article technique in short story has 

been accepted. Base on the data above, there is segnificant influences to continue article 

technique in short story skill on first one grade students of SMAN 1 Sekongkang in 

academic year 2017-2018. 
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A. PENDAHULUAN 

Selama ini sebagian besar siswa 

beranggapan bahwa kegiatan menulis 

merupakan suatu kegiatan yang sangat 

membosankan. Siswa sering merasakan 

kurang memiliki motivasi dalam menulis. 

Padahal, untuk menulis membutuhkan 

keinginan dan motivasi yang kuat. 

Sedangkan pembelajaran menulis 

merupakan salah satu mata pelajaran yang 

wajib harus dipelajari dan diikuti oleh 

siswa. Dengan menulis, siswa dilatih untuk 

berpikir kritis dan berani menuangkan ide 

dan gagasan kedalam sebuah tulisan. 

Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari 

kegiatan menulis salah satunya mengasah 

kreativitas dalam menulis dan mengingat 

informasi yang telah dimiliki 

sebelumnya.Maka dari itu seorang guru 

dituntut untuk kreatif menyajikan 

pembelajaran, seperti merancang rencana 

pelaksanaan pembelajaran, media 

pembelajaran dan penggunaan teknik 

pembelajaran agar siswa selalu antusias 

dalam menyimak dan mengikuti 

pembelajaran yang disampaikanoleh guru 

di dalam kelas.  

Keterampilan menulis erat 

kaitannya dengan keterampilan berbahasa. 

Seseorang harus melewati beberapa tahap 

yang akan menjadikan sesorang itu mahir 

menguasai seluruh aspek keterampilan 

berbahasa. Keterampilan berbahasa 

mempunyai empat komponen dasar 

diantaranya, keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca dan keterampilan menulis. 

Keterampilan tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

dalam proses pembelajaran. 

Keterampilan menulis merupakan 

keterampilan bahasa yang harus diajarakan 

sejak dinibaik itu dalam lingkungan 

keluarga maupun dalam lingkungan 

pendidikan karena keterampilan menulis 

mampu membuat seseorang tidak hanya 

berkomunikasi dengan orang terdekatnya 

saja melainkan dengan orang yang berada 

jauh darinya.Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat menulis siswa 

kurang yaitu, faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang mempengaruhi minat dari dalam diri 

siswa seperti kurangnya minat untuk 

menulis, kesulitan menuangkan ide dan 

malas membaca. Sedangkan faktor 

eksternal yaitu faktor yang memengaruhi 

dari luar yang berupa peran dari orang lain 

yang membuat siswa antusias dan gemar 

menulis yang kurang sehingga siswa tidak 

berperan aktif dan termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran di dalam kelas 

dan pemilihan teknik yang kurang tepat 

dalam pembelajaran menulis membuat 

para pendidik kurang efektif dalam 

menyampaikan bahan ajar kepada siswa. 

Hal ini juga yang terjadi di SMAN 1 

Sekongkang, terutama dalam mengajarkan 

keterampilan menulis karya sastra yang 

kurang mendapatkan perhatian dari 

seorang pendidik. Mengajarkan apresiasi 

karya sastra tidak hanya menyuruh siswa 

membaca karya sastra, tetapi mengasah 

kemampuan siswa untuk menciptakan 

sebuah karya sastra. 

Karya sastra yang disampaikan 

dengan cara tertulis salah satunya adalah 

cerpen. Cerpen merupakan salah satu 

sarana pemyampaian ide dan gagasan 

dalam kehidupan. Dengan kata lain, 

dengan menulis cerpen siswa dapat 

mengekspresikan perasaan, pengalaman, 

dan permasalahan dari kehidupan siswa. 

Melalui kegiatan menulis siswa dapat 

mencurahkan segala sesuatu yang ada pada 

dirinya untuk diekspresikan melalui tulisan 

ataupun berupa sebuah cerpen. Ketidak 

mampuan siswa dalam menulis cerpen 

mulai dari pemilihan tema, alur yang 

runtut, serta penokohan yang belum 

maksimal, membuktikan penggunaan 

teknik dalam pembelajaran menulis cerpen 

belum tepat, sehingga keterampilan 

menulis cerpen siswa belum maksimal. 

Seperti yang terjadi terutama di sekolah 

SMAN 1 Sekongkang. 
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Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara pada guru bahasa Indonesia di 

SMAN 1 Sekongkang, diketahui beberapa 

faktor yang memengaruhi kurangnya 

minat dalam menulis cerpen diantaranya 

tingkat kemampuan menulis siswa berada 

pada tingkat menengah kebawah 

khususnya pada ketempilan menulis, 

kurangnya minat siswa dalam belajar dan 

siswa kesulitan untuk mengungkapkan ide 

dan gagasan dalam bentuk tulisan dan guru 

kurang memiliki teknik yang bervariasi 

untuk membangkitkan minat atau motivasi 

siswa. Selain itu, pola pembelajaran yang 

digunakan masih cendrung kurang 

melibatkan siswa untuk ikut berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Penggunaan 

buku-buku paket yang didominasi 

olehmateri pelajaran dalam bentuk teks 

serta memanfaatan buku LKS yang banyak 

digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. 

Di dalam pendidikan, sastra 

mencoba untuk mengembangkan 

kompetensi apresiasi sastra, kritik sastra 

dan proses kreatif sastra. Ketiga 

kompetensi tersebut yang menjadi titik 

konsentrasi dalam penelitian ini adalah 

proses kreatif sastra atau pendidikan 

kreatif sastra yang mencoba mengajarkan 

siswa untuk mau dan mampu menulis 

karya sastra.Berdasarkan hal tersebut, 

maka diperlukan perhatian lebih oleh 

seseorang guru agar dapat memilih teknik 

yang baik dan benar yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran menulis. Teknik 

pembelajaran mempunyai karakteristik 

yang berbeda-beda.Seorang guru dituntut 

untuk memilih dengan cermat teknik yang 

tepat untuk dapat diterapkan dalam 

pembelajaran. Terutama dalam menulis 

karya sastra berupa cerpen. Salah satu 

teknik yang dapat diterapkan oleh seorang 

guru dalam pembelajaran menulis cerpen 

yaitu teknik meneruskan tulisan.  

Teknik meneruskan tulisan 

merupakan teknik yang mampu membuat 

siswa untuk fokus mengikuti 

pembelajaran, karena siswa dituntut untuk 

berpikir kreatif untuk melengkapi ide atau 

gagasan secara baik dalam sebuah tulisan 

dalam bentuk cerpen melalui 

pengembangan beberapa paragraf. Dalam 

proses melengkapi tersebut, siswa berada 

pada kondisi senang, ceria dan penuh 

dengan tantangan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Selain itu, dalam teknik ini 

siswa diberikan kebebasan untuk 

menuangkan ide dan gagasan kedalam 

cerita yang sudah disiapkan oleh guru 

sebelumnya dan teknik meneruskan tulisan 

dapat merangsang imajinasi siswa dalam 

menuangkan ide dan gagasan dalam 

bentuk tulisan. Dalam pembelajaran 

menulis cerpen di sekolah guru dapat 

menerapkan teknik meneruskan tulisan 

untuk memperoleh pembelajaran yang 

aktif dan kreatif sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan menulis 

cerpen. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

penelitian tentang  “ Perbedaan 

Kemampuan Menulis Cerpen Sebelum dan 

Sesudah Menggunakan Teknik 

Meneruskan Tulisan pada Siswa Kelas X 

SMAN 1 Sekongkang Tahun Pelajaran 

2017-2018” penting dilakukan. 

A. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif karena data dalam 

penelitian ini berupa angka-angka dan 

analisisnya menggunakan statistik. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

pre-eksperimentaldesigns dengan desain 

penelitianone group pre-test-post-test 

(Sugiyono, 2015: 110). Alasan peneliti 

memilih penelitian eksperimen karena 

peneliti ingin mengetahui pengaruh teknik 

meneruskan tulisan terhadap keterampilan 

menulis cerpen siswa kelas X.1 SMAN 1 

Sekongkang dan menawarkan sebuah 

teknik pembelajaran yaitu teknik 

meneruskan tulisan dengan harapan siswa 

mampu menulis cerpen lebih baik lagi. 

Menurut Sukardi (dalam 

Syamsuddin dan Damaianti, dkk, 2015: 
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155) desain atau rancangan penelitian 

secara sempit dapat diartikan sebagai 

penggambaran secara jelas tentang 

hubungan antar variabel, pengumpulan 

data, dan analisis data sehingga dengan 

adanya rancangan yang baik, peneliti 

maupun orang lain yang berkepentingan 

akan mempunyai gambaran tentang 

bagaimana keterkaitan antara variabel 

yang ada dalam konteks penelitian. 

Kegiatan dilaksanakan dengan 

memberikan pre-test terlebih dahulu, lalu 

diberi perlakuan (treatment) menggunakan 

teknik meneruskan tulisan dan setelah itu 

diberikan post-test. Kemudian dianalisis 

untuk mengetahui  apakah ada pengaruh 

penggunaan teknik meneruskan tulisan 

dibandingkan dengan teknik lainnya.  

Menurut Sugiyono (2014:2-4), 

Variabel adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.Dalam 

eksperimen, variabel independen (bebas) 

adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). 

Dengan kata lain variabel independen 

adalah variabel penyebab, sedangkan 

variabel dependen yang menjadi 

akibatnya.Variabel dalam penelitian ini 

dibagi dua yaitu, teknik meneruskan 

tulisandan keterampilan menulis cerpen. 

Pembelajaran teknik meneruskan tulisan 

sebagai variabel independen (X), 

sedangkan variabel keterampilan menulis 

cerpen  sebagaivariabel dependen (Y).  

Sesuai dengan judul, penelitian 

ini dilaksanakan di SMA Negeri 1  

Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. 

letak geografis di bagian selatan 

Kabupaten Sumbawa Barat. Jika 

dibandingkan dengan Sekolah lain 

diwilayah kabupaten Sumbawa Barat 

SMAN 1 Sekongkang memiliki sarana 

prasarana dan fasilitas yang cukup 

memadai. 

Alasan melakukan penelitian di 

SMAN 1 Sekongkang karena guru-guru di 

sekolah SMAN 1 Sekongkang sangat 

terbuka dan mau membantu segala sesuatu 

yang dibutuhkan untuk  keperluan 

penelitian di sekolah, apalagi untuk 

kepentingan pendidikan. Selain itu, belum 

terlalu banyak mahasiswa maupun peneliti 

lainnya yang melakukan penelitian di 

SMAN 1 Sekongkang.Penelitian 

dilaksanakan dari bulan September-

November 2017 

Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan 

dalam penelitian untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2014:61). Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 

1 Sekongkang.  

Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karekteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014: 

81).Berhubung jumlah kelas X di SMAN 1 

Sekongkang terdapat 2 kelas, maka 

diambil sampel pada kelas X.1 penentuan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik purposive 

samplingyaitu, penentuan sampel yang 

disesuaikan dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2014:64). Pengambilan sampel 

ini didasari oleh pertimbangan bahwa nilai 

rata-rata hasil belajar menulis cerpen tiap 

kelas yang sama yaitu sebesar 60,25, 

sehingga perlakuan (treatment) yang 

dilakukan pada kelas tersebut akan 

menunjukan pengaruh hasil belajar pada 

keseluruhan kelas. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes. 

Tes digunakan untuk mengumpulkan data 

hasil belajar penggunaan teknik 

meneruskan tulisan terhadap keterampilan 

menulis cerpen. Menurut Mahmud 

(2011:185) Tes adalah rangkaian 

pertanyaan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, 
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pengetahuan, intelegensi, kemampuan, 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Tes merupakan bagian yang 

tidak bisa terpisahkan dari proses 

pembelajaran. Tes bukan sekedar alat 

penilaian, tes memainkan peranan penting 

dan menentukan hasil pembelajaran. 

Pengukuran dilakukan setelah proses 

pembelajaran berlangsung. 

Pelaksanaan tes dilakukan 

sebanyak dua kali, yaitu pre-test dan Post-

test yang dilakukan untuk menilai 

perkembangan siswa dalam proses 

pembelajaran. Pertemuan pertama dalam 

proses pembelajaran diakhiri dengan pre-

test, tujuannya untuk mengetahui 

pemahaman penguasaan siswa terhadap 

materi yang dipelajari dan dihitung berapa 

rata-rata hasil belajar siswa ketika tidak 

diberikan perlakuan menggunakan teknik 

meneruskan tulisan. Pertemuan berikutnya, 

yaitu memberikan materi pokok dengan 

menggunakan perlakukuan teknik 

meneruskan tulisan. Pemberian tes akhir 

atau post-test dikondisikan dengan waktu 

belajar siswa yang berada dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui pengaruh 

keterampilan menulis cerpen dengan 

menggunakan teknik meneruskan tulisan. 

Pada prinsipnya meneliti adalah 

melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam 

penelitian biasabnya dinamakan instrumen 

penelitian. Menurut Sugiyono (2016:148), 

instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah cerpen rumpang. 

Penggunaan instrumen dalam penelitian 

ini bertujuan untuk melihat pengaruh 

teknik meneruskan tulisan terhadap 

keterampilan menulis cerpen. Tes yang 

dibuat merupakan tes tulis dan hasilnya 

berupa karangan siswa yang  melengkapi 

cerpen rumpang yang sudah disiapkan oleh 

peneliti. Instrumen penelitian ini adalah 

penelitian hasil.  

Penelitian ini merupakan 

penelitian  kuantitatif  menggunakan jenis 

penelitian eksperimen dengan 

menggunakan teknik meneruskan tulisan. 

Data yang diperlukan  dari tes berupa 

angka-angka. Hasil olahan data akan 

membuktikan hipotesis tentang berapa  

besar pengaruh teknik meneruskan tulisan 

terhadap keterampilan menulis cerpen, 

apakah pembelajaran menggunakan teknik 

meneruskan tulisan berjalan efektif atau 

berpengaruh dalam pembelajaran menulis 

cerpen.  

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan uji-t. 

Penggunaan teknik analisis ini 

dimaksudkan untuk mengobservasi hasil 

pengukuran dari satu kelompok sampel 

yang sama, yaitu keterampilan menulis 

cerpen sebelum diberikan pembelajaran 

menggunakan teknik meneruskan tulisan 

dan setelah siswa diberikan pembelajaran 

menggunakan teknik meneruskan tulisan. 

Seluruh perhitungan uji-t akan dihitung 

menggunakan  for windows SPSS 20.  

Hasil t hitung dibandingkan 

dengan t table untuk menguji hipotesis 

atau mengetahui tingkat signifikansi hasil 

eksperimen. Apabila hasil t hitung lebih 

kecil dari nilai t table maka Ha ditolak dan 

Ho diterima. Kesimpulannya adalah 

pembelajaran dengan menggunakan teknik 

meneruskan tulisan tidak berpengaruh 

dalam keterampilan menulis cerpen. 

Sebaliknya jika nilai t hitung lebih besar 

dari nilai t table maka Ha diterima Ho 

ditolak artinya ada pengaruh yang 

signifikan pembelajaran menggunakan 

teknik meneruskan tulisan dalam 

keterampilan menulis cerpen.  

Penyajian data dalam penelitian 

merupakan bagian penting dalam proses 

penelitian. Menurut Mahsun metode 

penyajian hasil analisis data dilakukan 

dengan dua cara yaitu metode formal dan 



5 
 

informal. Metode penyajian analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode informal menggunakan 

grafik dan tabel. Menurut Mahsun (2011: 

123) menjelaskan cara informal 

merupakan perumusan dengan 

menggunakan tanda-tanda atau lambang. 

Penyajian data informal dengan tabel 

merupakan pengumpulan data dalam 

bentuk angka-angka yang disusun menurut 

kategori-kategori sehingga memudahkan 

analisis data. Penyanjian data dalam 

bentuk grafik adalah menggambarkan data 

secara visual dalam sebuah gambar. 

B. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Pre-tes Kemampuan Menulis 

Cerpen Sebelum Menggunakan 

Teknik Meneruskan Tulisan 

Pre-tes dilakukan untuk 

mengetaui pemahaman awal dan 

mengukur tingkat keterampilan siswa 

sebelum perlakuan menggunakan teknik 

meneruskan tulisan. Melalui perhitungan 

menggunakan program perhitungan SPSS 

Versi 20 diketahui skor rata-rata pre-test 

sebesar 62,57; modus 55; skor tertinggi 

sebesar 75; skor terendah sebesar 52; skor 

tengah sebesar 61,00; dan standar deviasi 

sebesar 7,637.  

2. Post-tes Kemampuan Menulis 

Cerprn Menggunakan Tenik 

Meneruskan Tulisan 

Post-tes dilakukan untuk 

mengetahui tingkat pencapaian 

pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan teknik meneruskan tulisan. 

Melalui perhitungan menggunakan 

program SPSS Versi 20 diketahui skor 

rata-rata post-tes sebesar 75,70; modus 

sebesar 69; sekor tertinggi sebesar 88; skor 

terrendah sebesar 56; skor tengah sebesar 

74,50; dan standar deviasi sebesar 8,964.  

3. Uji-t Pre-tes dan Post-tes 

Keterampilan Menulis Cerpen 

Penelitian ini menggunakan uji-t 

untuk menguji pengaruh teknik 

meneruskan tulisan terhadap keterampilan 

menulis cerpen pada siswa kelas X.1 

SMAN 1 Sekongkang tahun pelajaran 

2017-2018. Uji-t skor pre-tes dan post-tes 

kemampuan menulis cerpen dianalisis 

menggunakan rumus uji-t. Perhitungan uji-

t dilakukan menggunakan bantuan 

komputer dengan program spss versi 20.  

Berdasarkan perhitungan dengan 

program Spss Versi 20, bahwa hasil rata-

rata pre-tes tuntuk 30 siswa adalah 62,57. 

Sedangkan nilai post-testdari 30 siswa 

diperoleh nilai rata-rata menulis cerpen 

sebesar 75,70. Masing-masing perlakuaan 

memiliki standar deviation atau simpang 

baku, standar deviasi untuk pre-tes sebesar 

7,637 dan post-test sebesar 8,964. 

Sedangkan  standar error mean untuk pre-

tes  yaitu 1, 394 dan untuk post-tes 1,637. 

Standar eror artinya besar kecilnya standar 

eror tergantung banyaknya sampel. 

Semakin kecil standar eror maka penduga 

sampel lebih akurat. Standar eror 

dipengaruhi oleh banyaknya sampel. Jadi 

semakin banyak sampel maka standar eror 

semakin kecil dan sampel semakin tepat. 

Dengan melihat hasil data tersebut terjadi 

peningkatan rata-rata yaitu 13,13. 

Setelah menguji statistik sampel 

penelitian, selanjutnya menguji korelasi 

atau hubungan sampel. Dari 30 sampel 

terdapat korelasi sebesar 0,564, artinya 

keduannya memiliki hubungan yang kuat 

atau positif. Tingkat signifikan dalam ilmu 

statistik dinyatakan dalam bentuk angka 

dalam persen yang menunjukan 

kemungkinan atau resiko kesalahan 

terhadap hasil pengujian yang dilakukan. 

Taraf signifikan yang dapat digunakan 

oleh peneliti 5% dan 1%. Sementara taraf 

signifikan yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah 0,001, signifikan pada level 0,01 

atau 1%. Artinnya bahwa terdapat 

kemungkinan kesalahan sebesar 1%.  

Berdasarkan hasil analisis data 

menggunakan SPSS versi 20 dengan 

melihat tabel pre-tes dan post-test seperti 

pada tabel paired samples test bahwa taraf 

signifikansi sebesar 0,000. Artinya nilai 

signifikansi pair pre-test-post-tes lebih 

kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05). Sementara 

nilai t hitung seperti pada tabel diatas 
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sebesar 9,178 dan t tabel pada df 29 

dengan taraf signifikan 0,05 adalah 1,699 ( 

thitung > ttabel ). Artinya terdapat pengaruh 

hasil belajar siswa menulis cerpen ketika 

diberikan perlakuan teknik meneruskan 

tulisan. Lower atau batas bawah pair 1 

pretes-postes sebesar 16,060 sedangkang 

Upper atau batas atas sebesar 10,207. 

Artinya rentang setelah diberikan 

perlakuan berkisar 16,060 dan 10,207. 

Lower dan Upper bisa juga disebut sebagai 

selang kepercayaan. 

4. Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji-t terdapat 

pengaruh hasil belajar menulis cerpen pada 

siswa Kelas X.1 SMAN 1 Sekongkang 

menggunakan teknik meneruskan tulisan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa Hipotesis 

kerja (Ha) dalam penelitian ini diterima, 

dengan demikian terdapat pengaruh teknik 

meneruskan tulisan terhadap keterampilan 

menulis cerpen pada siswa kelas X.1 

SMAN 1 Sekongkang.  

Berdasarkanhasil analisis data 

menggunakan SPSS versi 20 dengan 

melihat tabel pre-tes dan pos-tes seperti 

pada tabel paired samples test bahwa nilai 

t hitung seperti pada tabel diatas sebesar 

9,178 dan t tabel pada df 29 dengan taraf 

signifikan 0,05 adalah 1,699( thitung > ttabel ). 

Dengan demikian, hipotesis nol (Ho) yang 

menyatakan teknik meneruskan tulisan 

tidak berpengaruh terhadap keterampilan 

menulis cerpen pada siswa kelas X.1 

SMAN 1 Sekongkang tahun pelajaran 

2017-2018ditolak. Sementara itu, 

hipotesis kerja (Ha) yang menyatakan 

Teknik meneruskan tulisan berpengaruh 

terhadap keterampilan menulis cerpen 

pada siswa kelas X.1 SMAN 1 

Sekongkang tahun pelajaran 2017-

2018diterima. 

5. Pembahasan 

Pengaruh teknik meneruskan 

tulisan terhadap keterampilan menulis 

cerpen pada siswadiketahui dengan 

menggunakan rumus uji-t. Uji-t dilakukan 

menggunakan program SPSS versi 20 

yang dilakukan pada data pre-tes dan post-

tes keterampilan menulis cerpen siswa 

kelas X.1 SMAN 1 Sekongkang, uji-t 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

teknik meneruskan tulisan. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa skor t 

hitung 9,178 dan t tabel 1,699. Dengan 

demikian dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh teknik meneruskan tulisan 

terhadap keterampilan menulis cerpen 

pada siswa kelas X.1 SMAN 1 

Sekongkang. 

Hal yang membedakan ketika 

menulis cerpen sebelum dan sesudah 

menggunakan teknik meneruskan tulisan 

yaitu pada saat post-tes ketika diberikan 

perlakuan menggunakan teknik 

meneruskan tulisan terdapat poin-poin 

kalimat yang membantu siswa 

membangkitkan imajinasi dan 

mengembangkan ide-ide dengan 

melanjutkan cerpen rumpang yang sudah 

disediakan sebelumnya. Sehingga 

pembelajaran yang dilakukan lebih efektif 

terlihat pada antusias siswa dalam 

mengerjakan tes. Pada saat pre-tes tanpa 

menggunakan teknik meneruskan tulisan, 

siswa cendrung kebinggungan mengenai 

apa yang harus diceritakan dan dalam 

pengembangan kalimat siswa sangat 

kesulitan menuangkan ide-ide kreatif 

mereka. Hal ini berkaitan dengan 

pemilihan teknik pembelajaran yang harus 

diperhatikan oleh guru, guru dituntut untuk 

selalu selektif dalam memilih teknik atau 

media pembelajaran guna mempelancar 

penyampaian materi pembalajaran. 

Penggunaan teknik yang tepat dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan minat 

dan motivasi belajar siswa, dengan 

menggunakan teknik yang menerik siwa 

akan merasa senang dan termotivasi 

mengikuti pembelajaran. 
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