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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan berikut. Pertama, 
siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat belum 
terampil menulis teks cerita pendek dengan baik. Kedua, siswa masih kesulitan 
mengembangkan struktur, unsur kebahasaan, dan unsur pembangun teks cerita 
pendek. Ketiga, kurang bervariasinya teknik pembelajaran yang digunakan pada 
saat pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh 
teknik tiru model terhadap keterampilan menulis teks cerita pendek siswa kelas 
VII SMP Negeri 1 Sungai Aur Pasaman Barat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 
eksperimen. Metode eksperimen yang dipilih yakni eksperimen semu atau quasy 
eksperiment dengan desain the one group pretest-postest. Jumlah populasi 210 
siswa dan sampel 30 siswa. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan 
teknik purposive sampling. Data penelitian ini adalah skor hasil tes keterampilan 
menulis teks cerita pendek sebelum menggunakan teknik tiru model dan sesudah 
menggunakan teknik tiru model. Hasil tes tersebut dibandingkan dengan 
menggunakan rumus uji-t untuk mengetahui pengaruh teknik tiru model terhadap 
keterampilan menulis teks cerita pendek. 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan tiga hal berikut. Pertama, 
keterampilan menulis teks cerita pendek sebelum menggunakan teknik tiru model 
siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat berada pada 
kualifikasi cukup (62,922). Kedua, keterampilan menulis teks cerita pendek 
sesudah menggunakan teknik tiru model siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sungai 
Aur Kabupaten Pasaman Barat berada pada kualifikasi baik (79,99). Ketiga, 
berdasarkan hasil uji-t, disimpulkan bahwa nilai keterampilan menulis teks cerita 
pendek siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat 
sesudah menggunakan teknik tiru model lebih tinggi dibandingkan sebelum 
menggunakan teknik tiru model. Dengan kata lain, penggunaan teknik tiru model  
berpengaruh terhadap keterampilan menulis teks cerita pendek siswa kelas VII 
SMP Negeri 1 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.  

 
 

 

 

 

 


