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 Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, keterampilan menulis 
cerpen berdasarkan pengalaman pribadi melalui media angka pada siswa kelas X 
Semarang cukup baik namun belum memuaskan. Hal tersebut disebabkan oleh 
faktor intern dan ekstern, salah satunya berasal dari metode ataupun teknik yang 
digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran kurang menarik dan kurang 
bervariasi. Pemilihan metode dan teknik yang tepat sesuai dengan KTSP 
diharapkan mampu meningkatkan keterampilan menulis cerpen. Salah satu upaya 
tersebut peneliti lakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen 
berdasarkan pengalaman pribadi siswa kelas X SMA Dian Kartika Semarang, 
yaitu dengan menggunakan media angka. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini mengkaji masalah yaitu (1) 
bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis cerpen berdasarkan pengalaman 
pribadi setelah  mengikuti pembelajaran melalui pemanfaatan media angka pada 
siswa kelas X SMA Dian Kartika Semarang dan (2) bagaimanakah perubahan 
perilaku siswa kelas X SMA Dian Kartika Semarang dalam menulis cerpen 
berdasarkan pengalaman pribadi setelah mengikuti pembelajaran melalui 
pemanfaatan media angka. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan 
peningkatan keterampilan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi 
melalui pemanfaatan media angka pada siswa kelas X SMA Dian Kartika 
Semarang, dan (2) mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas X SMA Dian 
Kartika Semarang dalam menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi setelah 
mengikuti pembelajaran melalui pemanfaata media angka. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap prasiklus, siklus 
I, dan tahap siklus II. Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis cerpen 
berdasarkan pengalaman pribadi dengan menggunakan media angka. Penelitian 
ini menggunakan dua variabel, yaitu keterampilan menulis cerpen berdasarkan 
pengalaman pribadi dan media angka. Pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa hasil keterampilan menulis 
cerpen berdasarkan pengalaman pribadi melalui media angka . Dan teknik nontes 
berupa data perilaku siswa dari hasil observasi, jurnal siswa, jurnal guru, 
wawancara, dan dokumentasi foto . Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
data kualitatif dan kuantitatif dengan cara membandingkan hasil tes prasiklus, 
siklus I, dan siklus II. 
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Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis 
cerpen berdasarkan pengalaman pribadi melalui pemanfaatan media angka. Nilai 
rata-rata kelas X pada tahap prasiklus sebesar 52,74 dan mengalami peningkatan 
sebesar 7,99% menjadi sebesar 60,73. Selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata 
kelas meningkat menjadi 69,70 dan mengalami peningkatan sebesar 8,97%Setelah 
menggunakan media angka juga terjadi perubahan tingkah laku siswa. Siswa yang 
sebelumnya merasa kurang antusias  jadi lebih termotivasi terhadap pembelajaran 
menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi berdasarkan pengalaman pribadi 
melalui media angka.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan kepada guru 
agar menggunakan media angka pada pembelajaran menulis cerpen berdasarkan 
pengalaman pribadi. Bagi peneliti disarankan agar melakukan penelitian yang 
sama tetapi dengan menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang lain. 
Bagi mahasiswa yang menekuni bidang Bahasa Indonesia diharapkan melakukan 
penelitian di bidang menulis dari aspek yang lain, sehingga dapat menambah hasil 
penelitian yang bermakna bagi peneliti-peneliti berikutnya. Sekolah hendaknya 
bisa memberikan kondisi yang mendukung proses pembelajaran yang bertujuan 
untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


