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ABSTRAK 
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dengan Kemampuan Menulis Cerpen Siswa Kelas X SMA Swasta Persiapan 

Stabat Tahun Ajaran 2015/2016, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Satra 

Indonesia/S-1, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara: (1) minat tulis 

dengan kemampuan menulis cerpen; (2) minat baca dengan kemampuan menulis 

cerpen; serta (3) minat tulis dan minat baca secara bersama-sama dengan 

kemampuan menulis cerpen. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas X SMA Swasta Persiapan Stabat. Metode 

yang digunakan adalah metode survei melalui pendekatan studi korelasional. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Swasta Persiapan Stabat, 

sedangkan sampelnya berjumlah 40 orang berasal dari kelas X-1 SMA Swasta 

Persiapan Stabat. Instrumen untuk mengumpulkan data adalah tes kemampuan 

menulis cerpen, angket minat menulis dan minat membaca. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi (sederhana/ganda) dan korelasi (sederhana/ ganda). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan positif antara minat 

menulis dengan kemampuan menulis cerpen, dengan perolehan melalui garis regresi 

linear sederhana  ̂             . Hasil uji t menunjukkan thitung 3,79 yang lebih 

besar dari ttab sebesar 2,68 sehingga dinyatakan signifikan; (2) ada hubungan positif 

antara minat membaca dengan kemampuan menulis cerpen, dengan perolehan 

melalui garis regresi linear sederhana  ̂             . Hasil uji t menunjukkan 

thitung 4,48 yang lebih besar dari ttab sebesar 2,68 sehingga dinyatakan signifikan; dan 

(3) ada hubungan positif antara minat menulis dan minat membaca secara bersama-

sama dengan kemampuan menulis cerpen, dengan perolehan melalui garis regresi 

linear ganda  ̂                     . Hasil uji F menunjukkan F0 sebesar 

377,4 yang lebih besar dari Ftabel sebesar 3,269 sehingga dinyatakan signifikan.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis 

menulis cerpen ditentukan oleh minat tulis dan minat baca. Oleh karena itu, dalam 

upaya meningkatkan kemampuan menulis cerpen, disarankan kepada guru Bahasa 

Indoensia untuk memperhatikan kedua aspek tersebut. 
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