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ABSTRAK 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan media audio visual “video” 

lebih efektif daripada media visual “gambar” dalam pembelajaran menulis paragraf 

eksposisi pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan penggunaan media audio visual 

“video” dibandingkan dengan penggunaan media visual “gambar” terhadap 

kemampuan menulis paragraf eksposisi pada siswa kelas X di SMA Negeri 4 Bandar 

Lampung. 

 

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015  

yang berjumlah 220 siswa yang tersebar di dalam 7  kelas. Penyampelan dilakukan 

dengan cluster random sampling dan terpilih sampel penelitian adalah siswa kelas X6 

sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas X7  sebagai kelompok kontrol. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes, yaitu pretest dan postest. Analisis data pada 

penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T-Test terhadap 

data-data pretest dan data-data postest kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara kemampuan 

menulis paragraf eksposisi dengan mengunakan media audio visual “video” dan 

media visual “gambar” pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil pretes dan postes pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, rerata kemampuan menulis paragraf eksposisi di kelompok eksperimen 

diperoleh pretest sebesar 66,2813 dan postest sebesar 87,4688. Siswa mengalami 

peningkatan rerata sebesar 21,1875. Sedangkan rerata pada kelompok kontrol 

diperoleh pretest sebesar 66,53125 dan postest sebesar 84,0625. Siswa mengalami 

peningkatan rerata sebesar 17,53125. Hasil itu menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan skor antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, skor kelompok 

eksperimen lebih tinggi 3,6562 dari kelompok kontrol. Perbedaan itu dibuktikan 

melalui hasil uji T-test, yakni nilai signifikasi data (0,003 < 0,05). Dengan demikian 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi hipotesis pada penelitian ini yaitu penggunaan 

media video lebih efektif daripada media gambar pada pembelajaran menulis paragraf 

eksposisi teruji dan diyakini kebenarannya dalam tarap kepercayaan 95% (α = 0,05). 
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