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ABSTRAK 

Ifni Luthfiyyah, NIM  2133111033. Kemampuan Menulis Cerita Pendek 

Berdasarkan Pengalaman Pribadi Siswa Kelas XI SMA YPI Dharma Budi 

Sidamanik Tahun Pembelajaran 2017/2018 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis cerita pendek 

berdasarkan pengalaman pribadi siswa kelas XI SMA YPI Dharma Budi 

Sidamanik 2017/2018. Sumber data dari penelitian ini adalah arsip yang ada pada 

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Instrumen pada 

penelitian ini adalah hasil karangan siswa yang dijadikan sebagai alat ukur untuk 

mengetahui kesesuaian unsur intrinsik dari karangan siswa, karangan tersebut 

didapat dari guru yang telah memberikan tugas kepada siswa mengenai teks cerita 

pendek berdasarkan pengalaman pribadi siswa, dalam menulis teks tersebut harus 

memenuhi ketentuan dan syarat teks cerita pendek berdasarkan pengalaman 

pribadi itu sendiri seperti unsur intrinsik. Metode yang dilakukan penulis pada 

penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan sesuai dengan 

masalah dan tujuan penelitian yang bersifat menggambarkan kemampuan siswa 

kelas XI SMA YPI Dharma Budi Sidamanik Tahun Pembelajaran 2017/2018. 

Dari 31 siswa yang diteliti diperoleh data-data penilaian untuk setiap aspek yaitu 

aspek tema 97,8 (berada pada tingkat sangat baik), aspek alur 44 (berada pada 

tingkat kurang), aspek penokohan 71 (berada pada tingkat cukup), aspek sudut 

pandang 78,4 (berada pada tingkat baik), aspek latar 71 (berada pada tingkat 

cukup), aspek gaya bahasa 67 (berada pada tingkat cukup), aspek amanat 63,4 

(berada pada tingkat cukup). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai 

kesesuaian unsur intrinsik pada penulisan teks cerita pendek berdasarkan 

pengalaman pribadi yang tertinggi adalah skor 14,67 dengan nilai 97,8. 

Sedangkan hasil tes terendah adalah skor 6,61 dengan nilai 44. Untuk nilai rata-

rata skor 74,19 dan dikategorikan berdasarkan kriteria cukup. Berdasarkan analisis 

data diatas dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan kesesuaian unsur 

intrinsik teks cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi siswa kelas XI SMA 

YPI Dharma Budi Sidamanik Tahun Pembelajaran 2017/2018 memperoleh rata-

rata nilai skor 74,19dengan kategori cukup. 
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