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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan keterampilan menulis cerpen 
siswa kelas X SMA Negeri 1 Bukit Sundi sebelum menggunakan teknik mind 
mapping, (2) mendeskripsikan keterampilan menulis cerpen siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Bukit Sundi setelah menggunakan teknik mind mapping, (3) 
menganalisis pengaruh penggunaan teknik mind mapping  terhadap keterampilan 
menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Bukit Sundi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Bukit Sundi yang terdaftar pada tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 190 
orang. Sampel pada penelitian ini berjumlah 33 orang yang diambil berdasarkan 
teknik simple random sampling. Data penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 
nilai keterampilan menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Bukit Sundi 
sebelum menggunakan teknik mind mapping dan sesudah menggunakan teknik 
mind mapping dengan indikator pengembangan tema, pengembangan penokohan, 
pengembangan alur dan pengembangan latar. Untuk menganalisis data digunakan 
rumus rata-rata hitung dan rumus uji t guna mengetahui pengaruh penggunaan 
teknik mind maping terhadap keterampilan menulis cerpen siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Bukit Sundi. 

Analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata keterampilan menulis 
cerpen siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bukit Sundi sebelum menggunakan teknik 
mind mapping berada pada kualifikasi  Lebih dari Cukup (LdC) dengan nilai 70,2. 
Nilai keterampilan menulis cerpen siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bukit Sundi 
sebelum menggunakan teknik mind mapping ialah sebagai berikut 45,83 ada 2 
orang siswa, 54,17 ada 1 orang siswa, 58,33 ada 3 orang siswa, 62, 50 ada 4 orang 
siswa, 66,67 ada 4 orang siswa, 70,83 ada 4 orang siswa, 75 ada 4 orang siswa, 
79,17 ada 5 orang siswa, 83,33 ada 6 orang siswa. Nilai rata-rata keterampilan 
menulis cerpen siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bukit Sundi sesudah menggunakan 
teknik mind mapping berada pada kualifikasi Baik (B) dengan nilai 84,47. 

Berdasarkan hasil uji-t, disimpulkan bahwa H1 diterima pada taraf 
siginifikansi 95% dan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 karena thitung  > ttabel 

(5,85>1,71). Dengan kata lain, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 
penggunaan teknik mind mapping dalam keterampilan menulis cerpen siswa 
Kelas X SMA Negeri 1 Bukit Sundi. Oleh karena itu, teknik mind mapping layak 
digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis cerpen. 
 

 


