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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).
Kata kunci: audio visual, keefektifan, paragraf eksposisi.



KEEFEKTIFAN MEDIA AUDIO VISUAL
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS PARAGRAF EKSPOSISI
PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2014/2015

Oleh

ERVINA MERIA SARI POHAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

pada
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2016









RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung,

pada 27 Januari 1993. Penulis merupakan anak keempat dari

lima bersaudara pasangan Bapak H. Endar Muda Pohan dan

Ibu Hj. Lainari Siregar.

Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 1998 di

Taman Kanak-Kanak (TK) Daya, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD)

Al-Azhar Bandar Lampung pada tahun 1999-2005. Penulis melanjutkan

pendidikan ke jenjang menengah pertama di MTS Negeri 1 Bandar Lampung

pada tahun 2005-2008, lalu melanjutkannya di SMA YP Unila Bandar Lampung

yang selesai pada tahun 2011.

Tahun 2011 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan

Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur ujian mandiri

(UM). Pengalaman mengajar didapatkan penulis ketika melaksanakan Praktik

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat, Kab.

Tanggamus tahun pelajaran 2014.



MOTO

َقالَ  َا ِإمنَّ َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين  ِإَىل  اللَّهِ  َوَأْعَلمُ  ِمنَ  اللَّهِ  َما َال  تـَْعَلُمونَ 
“..Sesungguhnya hanyalah Allah aku mengadukan kesulitan dan kesedihanku dan

aku mengetahui dari Allah apa yang kau tiada mengatahuinya.” (Q.S Yusuf: 86)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memiliki

kesempurnaan hakiki, yang telah memberikan segala cinta dan kasih sayang

kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Melalui rasa syukur ini, penulis

persembahkan karya ini sebagai wujud rasa cinta dan kasih sayangku kepada

orang-orang yang sangat berharga di dalam hidupku.

1. Ayah dan ibunda tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, motivasi,

dan bekal kehidupan yang tak henti-hentinya, yang selalu ada di sampingku

serta selalu memberikanku yang terbaik untuk menjadikanku sesuatu yang

terbaik dalam kehidupan ini.

2. Kakak-kakakku dan adikku tersayang atas kebersamaannya selama ini, atas

semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepadaku.

3. Almamaterku tercinta, “Universitas Lampung”.



SANWACANA

Bismillahirohmanirrohim.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Keefektifan Media Audio Visual dalam Pembelajaran Menulis

Paragraf Eksposisi pada Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2014/2015”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini

tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan

terima kasih kepada:

1. Drs. A. Effendi Sanusi, M.Pd, pembimbing pertama yang telah banyak

memberikan bimbingan, arahan, saran, dan waktu dalam rangka penyelesaian

skripsi ini.

2. Drs. Iqbal Hilal, M.Pd., pembimbing kedua yang telah membimbing dengan

baik, masukan dan sumbangan pemikiran kepada penulis dalam penyusunan

skripsi ini.

3. Dr. Edi Suyanto, M.Pd., pembahas dalam skripsi ini yang telah memberikan

masukan dan saran kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.

4. Drs. Kahfie Nazaruddin, M.Hum., Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa

dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Lampung.



5. Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni,

FKIP Universitas Lampung.

6. Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus

Dekan FKIP Universitas Lampung yang banyak memberikan bimbingan

selama menempuh pendidikan.

7. Seluruh dosen pengajar Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP

Universitas Lampung yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu

dan pengetahuan.

8. Ibu Dra. Hj. Lyn Wardah Ismail, M.Pd., Kepala SMA Negeri 4 Bandar

Lampung yang telah memberikan izin sehingga penelitian ini dapat

terlaksana.

9. Ibu Farida Syukur, S.Pd., guru bahasa Indonesia SMA Negeri 4 Bandar

Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak informasi

sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik.

10. Papa dan Mama yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan

penuh kasih sayang, mendoakan penulis disetiap shalatnnya untuk

keberhasilan penulis.

11. Abang Tagor, Kakak Ana, Abang Anday, Ando, Kak Dewi, dan Eda Risa

atas kasih sayang, doa, dan semangat yang diberikan kepada penulis.

12. Yoga Irawan, M.Pd., Arief Kurniawan, Tante Fatimah, Tante Nonda, dan

Inang atas dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

13. Sahabat-sahabat terbaikku Lisda Syari, Tika Feby Astuti, Murniati, Septi

Husnul Khotimah,  Yesia Lia Dirwanti, Yulia Kartika Sari, dan Ni Made

Ratna Wijaya.



14. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2011 serta kakak dan adik tingkat

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas

Lampung.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak,

Ibu, dan rekan-rekan semua. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang bisa penulis

berikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung,
Penulis

Ervina Meria Sari Pohan



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..................................................................................................... i
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................... v
RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ vi
MOTTO ......................................................................................................... vii
PERSEMBAHAN .......................................................................................... viii
SANWACANA .............................................................................................. ix
DAFTAR ISI .................................................................................................. x
DAFTAR TABEL ......................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 5
1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 6
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................... 6
1.5 Ruang  Lingkup Penelitian ........................................................................ 6

BAB II KAJIAN TEORI
2.1 Pengertian Menulis .................................................................................... 8
2.2 Fungsi Menulis .......................................................................................... 8
2.3 Tujuan Menulis ......................................................................................... 9
2.4 Ragam Tulisan .......................................................................................... 10
2.5 Pengertian Paragraf ................................................................................... 10

2.5.1 Kriteria Paragraf ............................................................................... 11
2.6 Pengertian Paragraf Eksposisi ................................................................... 12

2.6.1 Ciri-Ciri Paragraf Eksposisi ............................................................. 13
2.6.2 Macam-Macam Paragraf Eksposisi .................................................. 14
2.6.3 Langkah-Langkah Menulis Paragraf Eksposisi ................................ 16

2.7 Media Pembelajaran .................................................................................. 17



2.7.1 Pengertian Media ............................................................................. 17
2.7.2 Manfaat Media Pembelajaran .......................................................... 18
2.7.3 Fungsi Media Pembelajaran ............................................................. 19
2.7.4 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran .......................................... 20
2.7.5 Jenis-Jenis Media Pembelajaran ...................................................... 22

2.8 Media Audio Visual .................................................................................. 22
2.8.1 Video ................................................................................................. 22

2.8.1.1 Karakteristik Video .............................................................. 23
2.8.1.2 Tujuan Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran ..... 23
2.8.1.3 Manfaat Penggunaan Video dalam Media Pembelajaran ... 24
2.8.1.4 Kelebihan Media Video .................................................... 25
2.8.1.5 Kelemahan Media Video .................................................. 26
2.8.1.6 Langkah-Langkah Pemanfaatan Video................................. 27

2.9 Kerangka Pikir .......................................................................................... 28
2.10 Hipotesis .................................................................................................. 29

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian ...................................................................................... 31
3.2 Variabel Penelitian .................................................................................... 32
3.3 Populasi dan Sampel ................................................................................. 32
3.4 Instrumen Penellitian ................................................................................ 33
3.5 Indikator dan Tolok Ukur ........................................................................ 34
3.6 Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 38
3.7 Prosedur Penelitian .................................................................................... 38
3.8 Teknik Analisis Data ................................................................................. 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian ......................................................................................... 42

4.1.1 Data Skor Pretest dan Postest Menulis Paragraf Eksposisi
Kelompok Eksperimen ..................................................................... 42

4.1.2 Data Skor Pretest dan Postest Menulis Paragraf Eksposisi
Kelompok Kontrol ............................................................................ 45

4.1.3 Tingkat Kemampuan Menulis Paragraf Eksposisi Sebelum Perlakuan
pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol ...................... 48

4.1.4 Tingkat Kemampuan Menulis Paragraf Eksposisi Setelah Perlakuan
pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol ...................... 50

4.1.5 Perbandingan Peningkatan Skor Rata-Rata Kemampuan Menulis
Paragraf Eksposisi pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok
Kontrol ............................................................................................. 52

4.1.6 Uji Normalitas Kelompok Eksperimen serta Kelompok Kontrol
pada Kegiatan Pretest dan Postest Pembelajaran Menulis Paragraf
Eksposisi ........................................................................................... 53

4.1.7 Uji Homogenitas Data kelompok Eksperimen dan Kelompok
Kontrol pada Kegiatan Pretest dan Postest Pembelajaran
Menulis Paragraf Eksposisi................................................................ 54



4.1.8 Uji T-test Data Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol
pada Kegiatan Pretest dan Postest Pembelajaran Menulis Paragraf
Eksposisi............................................................................................. 55

4.2 Pembahasan ............................................................................................... 56
1.Deskripsi Kemampuan Awal Menulis Paragraf Eksposisi

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol ..................................... 57
2. Deskripsi Kemampuan Akhir Menulis Paragraf Eksposisi

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol .................................... 57
3. Tingkat Keefektifan Penggunaan Media Audio Visual dalam

Pembelajaran Menulis Paragraf Eksposisi Siswa Kelas X SMA Negeri 4
Bandar Lampung ................................................................................... 57

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan ................................................................................................... 60
5.2 Saran .......................................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 62
LAMPIRAN.................................................................................................... 63



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Metode Penelitian ............................................................................... 31

2. Daftar Jumlah Populasi Siswa Kelas X SMA Negeri  4

Bandar Lampung ................................................................................ 32

3. Distribusi Sampel Penelitian .............................................................. 33

4. Rubrik Penilaian Menulis Paragraf Eksposisi...................................... 34

5. Tolok Ukur Penilaian ......................................................................... 36

6. Distribusi Frekuensi Data Skor Pretest Menulis Paragraf Eksposisi

Kelompok Eksperimen ........................................................................ 43

7. Distribusi Frekuensi Data Skor Postest Menulis Paragraf Eksposisi

Kelompok Eksperimen......................................................................... 44

8. Distribusi Frekuensi Data Skor Pretest Menulis Paragraf Eksposisi

Kelompok Kontrol .............................................................................. 46

9. Distribusi Frekuensi Data Skor Postest Menulis Paragraf Eksposisi

Kelompok Kontrol .............................................................................. 47

10. Tingkat Kemampuan Awal Siswa dalam Menulis Paragraf Eksposisi

Pada Kelompok Eksperimen ............................................................... 49

11. Tingkat Kemampuan Awal Siswa dalam Menulis Paragraf Eksposisi

Pada Kelompok Kontrol ...................................................................... 49

12. Tingkat Kemampuan Akhir Siswa dalam Menulis Paragraf Eksposisi

Pada Kelompok Eksperimen ............................................................... 51

13. Tingkat Kemampuan Akhir Siswa dalam Menulis Paragraf Eksposisi

Pada Kelompok Kontrol ...................................................................... 51



14. Perbandingan Peningkatan Skor Rata-Rata Kemampuan Menulis

Paragraf Eksposisi pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok

Kontrol ................................................................................................ 53

15. Distribusi Normalitas Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen

pada Kegiatan Pretest dan Postest Pembelajaran Menulis Paragraf

Eksposisi .............................................................................................. 54

16. Uji Homogenitas Data Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

pada Kegiatan Pretest dan Postest Pembelajaran Menulis Paragraf

Eksposisi ............................................................................................. 55

17. Uji T-test Data pada Kegiatan Pretest dan Postest Pembelajaran Menulis

Paragraf Eksposisi ................................................................................ 56



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman
1. Diagram Batang Skor Pretest Menulis Paragraf Eksposisi Kelompok

Eksperimen .......................................................................................... 44

2. Diagram Batang Skor Postest Menulis Paragraf Eksposisi Kelompok

Eksperimen .......................................................................................... 45

3. Diagram Batang Skor Pretest Menulis Paragraf Eksposisi Kelompok

Kontrol ................................................................................................ 47

4. Diagram Batang Skor Postest Menulis Paragraf Eksposisi Kelompok

Kontrol ................................................................................................ 48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Peningkatan Skor Kelompok Eksperimen ..................................... 64

2. Peningkatan Skor Kelompok  Kontrol ........................................... 65

3. Perolehan Skor Pretest Menulis Paragraf Eksposisi Siswa

Kelompok Eksperimen ................................................................... 66

4. Perolehan Skor Postest Menulis Paragraf Eksposisi Siswa

Kelompok Eksperimen ................................................................... 68

5. Perolehan Skor Pretest Menulis Paragraf Eksposisi Siswa

Kelompok Kontrol ..................................................................... 70

6. Perolehan Skor Postest Menulis Paragraf Eksposisi Siswa

Kelompok Kontrol ..................................................................... 72

7. Descriptive Data SPSS ................................................................... 74

8. Uji Normalitas ........ .. ............................................ ...................... 77

9. Uji  Homogenitas dan T-Test .................................. ...................... 77

10. Uji Reliabilitas ......... .............................................. ...................... 78

11. Silabus ...................... .............................................. ...................... 79

12. Kisi-Kisi Soal ........... .............................................. ...................... 82

13. RPP Kelompok Eksperimen .................................... ...................... 88

14. RPP Kelompok Kontrol ...................................................................... . 96

15. Postetst Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol ............. 104

16. Isi Paragraf Eksposisi pada Tampilan Video dan Gambar ..........  108

17. Penggunaan Media Gambar ........................................................ 110

18. Dokumentasi Penelitian ............................................................... 114

19. Hasil Kerja Siswa...... ................................................................... 119



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan teknologi merupakan kebutuhan mutlak dalam dunia pendidikan

(sekolah) sehingga sekolah benar-benar menjadi ruang belajar dan tempat siswa

mengembangkan kemampuannya secara optimal dan nantinya mampu berinteraksi

ke tengah-tengah masyarakatnya yang semakin canggih dengan teknologi masa

kini. Dengan demikian upaya yang dipandang tepat untuk mengatasi hal tersebut,

dan sebagai inovasi bagi guru adalah dengan pemilihan dan penggunaan media

pembelajaran yang tepat. Media sebagai alat komunikasi dapat lebih

mengefektifkan proses belajar-mengajar dalam rangka mencapai tujuan

pendidikan.

Pemanfaatan media dalam pembelajaran di sekolah sangatlah penting. Hal

tersebut didasari oleh manfaat atau kegunaan media tersebut. Dalam pembelajaran

di sekolah, media memiliki manfaat untuk dapat memperjelas penyajian pesan dan

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil

belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-

sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media pembelajaran dapat

mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Media pembelajaran dapat
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memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di

lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan

guru, masyarakat, dan lingkungannya misalnya melalui karya wisata (kunjungan-

kunjungan ke museum atau kebun binatang).

Mengingat akan pentingnya sebuah media dalam pembelajaran, muncullah

beraneka ragam media serta masing-masing media mempunyai karakter tersendiri.

Maka, sang guru harus berusaha memilih dengan cermat agar dapat digunakan

secara tepat. Berbagai macam media pun dapat dipergunakan sebagai alat bantu

untuk mengajar, yaitu (1) media berbasis manusia, (2) media berbasis cetak, (3)

media berbasis visual (4) media berbasis audio, dan (5) media berbasis komputer.

(Leshin, Pollock & Reigeluth dalam Arsyad, 2014: 38).

Dalam pembelajaran bahasa, kita tahu bahwa keterampilan menulis merupakan

keterampilan yang sangat sulit dikuasai. Banyak sekali faktor-faktor yang

menyebabkan sulitnya keterampilan menulis dapat dikuasai oleh suatu individu.

Beberapa faktor diantaranya kurangnya penguasaan kosakata seseorang,

kurangnya minat baca seseorang, atau yang berasal dari luar diri seseorang

tersebut, yaitu kurangnya pemanfaatan media dalam pembelajaran menulis.

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk tingat SMA

kelas X. Salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan

menulis paragraf eksposisi. Keterampilan menulis tersebut masuk ke dalam KD

4.3 Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf

eksposisi. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran menulis paragraf
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eksposisi adalah siswa dapat menulis paragraf eksposisi secara logis dan

sistematis.

Paragraf eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan yang menerangkan dan

menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan dan

pengetahuan pembaca. Paragraf jenis ini dilengkapi dengan data-data, fakta,

maupun analisis. Tujuan dari paragraf eksposisi untuk memberikan informasi atau

pengetahuan kepada pembacanya sehingga mereka mendapatkan informasi atau

pengetahuan sejelas-jelasnya (Suratno, 2010: 59).

Meski telah dilaksanakan di sekolah, pembelajaran menulis karangan eksposisi

belum dilaksanakan secara maksimal. Ada beberapa kesulitan siswa dalam

menulis yaitu adanya rasa takut memulai dan membuat kesalahan menulis sebuh

topik. Mereka kurang mampu membuka dan menyimpulkan, mengorganisasi

karangan, mengembangkan paragraf, menata bahasa secara efektif terutama

menyusun kalimat, menempatkan kosakata yang tepat, dan menggunakan

mekanisme tulisan khususnya teknik penulisan.

Siswa menganggap pembelajaran menulis adalah sesuatu yang tidak menarik dan

menjenuhkan. Faktor lain yang menyebabkan siswa kurang menyukai

pembelajaran menulis khususnya mengarang sebagai beban. Siswa sulit

menuangkan ide dan gagasannya dalam menulis.

Pemanfaatan media audio visual dapat menjadi sebuah alternatif yang baik untuk

menggairahkan siswa belajar menulis paragraf eksposisi. Hal ini karena media

audio visual menambah suatu dimensi baru yang dapat menyajikan gambar
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bergerak pada siswa, di samping suara yang menyertainya, sehingga siswa

merasa berada disituasi tempat yang sama dengan program yang ditayangkan

media audio visual. Kemampuan media audio visual dalam memvisualisasikan

materi terutama efektif untuk membantu guru menyampaikan materi yang

bersifat dinamis, seperti cara menghilangkan jerawat, cara memasak mie, cara

pengurusan jenazah, cara manusia bernapas, dan lain-lain. Melalui media ini,

siswa dapat menyebutkan proses apa yang terjadi di dalamnya. Lebih dari itu,

media audio visual mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara

realistis dalam waktu yang singkat, memperjelas hal-hal yang abstrak dan

memberikan penjelasan yang lebih realistis dapat disajikan berulang-ulang atau

dijeda jika guru ingin menyisipkan suatu penjelasan. Hal ini karena kemampuan

itulah maka media audio visual dapat digunakan sebagai salah satu media

pembelajaran utama dalam pembelajaran menulis paragraf ekspsosisi.

Berdasarkan penelusuran atas penelitian sebulumnya, pembelajaran menulis pada

siswa dengan menggunakan media dapat membantu prestasi belajar siswa dan

menghadirkan suasana yang menyenangkan sehingga menimbulkan motivasi

siswa untuk belajar menulis oleh Fatimah (2014) dengan judul “Meningkatkan

Aktivitas dan Kemampuan Menulis Deskripsi Melalui Pemanfaatan Media Audio

Visual Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Pecoh Raya Kecamatan Teluk Betung Selatan

Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan

media audio visual berhasil menarik perhatian siswa.

Dari penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan media

dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa terutama dalam

membuat sebuah karangan. Pemilihan media yang tepat diharapkan dapat merubah
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paradigma siswa tentang kegiatan menulis yang membosankan menjadi suatu hal yang

menyenangkan terutama dalam menulis paragraf eksposisi. Berkaca dari anggapan

tersebut penulis mencoba memanfaatkan media audio visual. Melalui pembelajaran

paragraf eksposisi yang dibantu dengan media audio visual diharapkan siswa mampu

membuat paragraf eksposisi yang baik dan benar. Penggunaan media audio visual

diharapkan dapat merubah paradigma siswa tentang pembelajaran menulis yang

membosankan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti akan menggunakan

media audio visual berupa video untuk membantu siswa dalam meningkatkan

kemampuan menulis paragraf eksposisi. Hal tersebut berlandaskan bahwa media

audio visual mampu merangsang daya kreatif siswa dalam menulis sebuah

paragraf eksposisi. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Keefektifan Media

Audio Visual dalam Pembelajaran Menulis Paragraf Eksposisi pada Siswa Kelas

X SMA Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan 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?”.
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan  masalah  di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui skor rata-rata kemampuan menulis paragraf eksposisi dengan

menggunakan media audio visual “video”.

2. Mengetahui skor rata-rata kemampuan menulis paragraf eksposisi dengan

menggunakan media visual “gambar”.

3. Mengetahui keefektifan penggunaan media audio visual dalam pembelajaran

menulis paragraf eksposisi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru bidang studi dan

peneliti. Manfaat praktis bagi guru khususnya guru bidang studi  bahasa Indonesia

SMA Negeri 4 Bandar Lampung adalah dapat mengembangkan kemampuan

menulis paragraf eksposisi dan dapat menggunakan salah  satu media audio visual

dalam pembelajaran menulis paragraf eksposisi. Kemudian, manfaat bagi peneliti

adalah dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang keefektifan media

audio visual dan bagaimana melakukan sebuah penelitian.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Subjek  penelitian adalah seluruh siswa kelas X di SMA Negeri 4 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2014/2015 yang masing-masing berjumlah 220

siswa. Kelas eksperimen adalah kelas X 6 dan kelas kontrol adalah kelas X 7.
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2. Objek penelitian adalah keefektifan  media audio visual dalam meningkatkan

kemampuan siswa menulis paragraf eksposisi. Adapun indikator-indikator

aspek menulis paragraf eksposisi siswa adalah sebagai berikut.

a. Aspek isi, terdiri dari kesesuaian isi dengan topik, adanya kalimat utama

dan penjelas, adannya data faktual, menunjukkan tentang proses kerja

sesuatu

b. Aspek kepaduan, terdiri dari segenap unsur pada paragraf eksposisi terjalin

secara logis dan berkaitan satu sama lain.

c. Aspek kalimat efektif, kalimat tersebut dapat memaparkan ide pada

pembacanya seperti yang dimaksud oleh penulis.

d. Aspek diksi, terdiri dari pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-

kata mana yang dipakai untuk menyampaikan gagasan.

e. Aspek ejaan, terdiri dari penulisan huruf besar, penulisan huruf miring,

penulisan kata dasar, penulisan kata turunan, penulisan kata ulang,

penulisan unsur serapan, dan penulisan tanda baca.

3. Tempat peneltian ini di SMA Negeri 4 Bandar Lampung.

4. Penelitian ini dilakukan pada saat semester genap tahun pelajaran 2014/2015.

5. Keefektifan pada penelitian ini dilihat dari skor rata-rata kemampuan menulis

paragraf eksposisi.



-

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Menulis

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain

(Tarigan, 2008: 3). Menulis juga merupakan suatu kegiatan produktif dan

ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan

grafologis, struktur bahasa, dan kosa kata. Menurut Dalman (2014: 4) “menulis

adalah proses penyampaian pikiran, angan-angan, perasaan dalam bentuk

lambang/tanda/tulisan yang bermakna”. Dalam kegiatan menulis terdapat suatu

kegiatan merangkai, menyusun, melukiskan suatu lambang/tanda tulisan berupa

kumpulan huruf yang membentuk kata, kumpulan kata membentuk kelompok kata

atau kalimat, kumpulan kalimat membentuk  paragraf, dan kumpulan paragraf

membentuk wacana/karangan yang utuh dan bermakna.

2.2 Fungsi Menulis

Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung.

Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir

secara kritis. Sehingga kita dapat merasakan dan menikmati hubungan-hubungan,

memperdalam daya tanggap atau persepsi  kita, memecahkan masalah-masalah

yang kita hadapi, dan menyusun urutan bagi pengalaman.
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2.3 Tujuan Menulis

Hugo Hartig dalam Tarigan (2008: 25-26) membagi menjadi tujuh jenis tujuan
menulis, yaitu:

1. Assignment purpose (tujuan penugasan)
Penulis melakukan kegiatan menulis untuk memenuhi tugas yang diberikan
oleh guru atau sebuah lembaga. Bentuk tulisan ini biasanya berupa
makalah, laporan, ataupun kerangka bebas.

2. Altruistic purpose (tujuan altruistik)
Penulis melakukan kegiatan menulis bertujuan untuk menyenangkan para
pembaca, menghilangkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para
pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin
membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan
dengan karyanya itu.

3. Persuasive purpose (tujuan persuasif)
Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan
yang telah diutarakan.

4. Informational purpose (tujuan informasional, tujuan penerangan)
Tulisan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan kepada para
pembaca.

5. Self ekspressive purpose (tujuan pernyataan diri)
Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang
pengarang kepada para pembaca.

6. Creative purpose (tujuan kreatif)
Tujuan ini berhubungan erat dengan tujuan pernyataan diri, tetapi
keinginan kreatif yang terdapat di dalam tujuan ini melebihi tujuan
pernyataan diri dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma
artistik. Tulisan yang bertujuan mencapai nila-nilai  artistik dan nilai-nilai
kesenian.

7. Problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah)
Penulis melakukan kegiatan menulis bertujuan untuk menjelaskan,
menjernihkan, menjelajahi, serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran
dan gagasan-gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh
pembaca.
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2.4 Ragam Pembelajaran Menulis

Kompetensi Dasar (KD) kelas X yang  terdapat di dalam Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan, ada beberapa ragam pembelajaran menulis, misalnya:

1. Menulis paragraf narasi adalah wacana yang isinya menceritakan suatu pokok

atau suatu kejadian yang dialami.

2. Menulis paragraf deskripsi adalah wacana yang dibuat untuk menyampaikan

gambaran secara objektif suatu keadaan sehingga pembaca memiliki

pemahaman yang sama dengan infomasi yang disampaikan.

3. Menulis paragraf eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk

menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan suatu hal yang dapat

memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya.

2.5 Pengertian Paragraf

Tarigan (1981: 11) menjelaskan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat

tersusun logis-sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang

relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta tertera

penjelasan bahwa alinea sering diartikan sama dengan baris baru atau ganti baris.

Keraf (1994: 62) menyatakan bahwa alinea bukanlah suatu pembagian secara

konvensional dari suatu bab yang terdiri dari kalimat-kalimat, tetapi lebih dalam

maknanya dari kesatuan kalimat saja. Alinea tidak lain dari suatu kesatuan

pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Oleh sebab

itu, selalu harus diperhatikan susunan dan kesatuan suatu pokok pikiran pada

waktu membentuk sebuah alinea. Kalimat-kalimat dalam alinea harus bertalian
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satu sama lain secara mesra, dan bersama-sama membentuk suatu bagian yang

bertautan (Keraf, 1994: 63).

2.5.1 Kriteria Paragraf

Bila kita bicara tentang kualitas sesuatu paragraf, maka mau tak mau kita

dihadapkan kepada seperangkat syarat-syarat paragraf yang baik. Tarigan (1981:

36-40) menjelaskan bahwa beberapa syarat yang harus dipenuhi agar paragraf

termasuk kategori baik, di antaranya:

1. Isi paragraf

Isi paragraf harus jelas dan teperinci serta hanya membahas satu hal saja. Isi

paragraf yang berganda akan mengurangi kejelasan informasi. Pertama, paragraf

terpaksa panjang sebab kalimat pengembangnya pun harus berlipat dua. Kedua,

pikiran dan perhatian pembaca juga bercabang terhadap dua hal satu paragraf.

2. Kepaduan/Koherensi

Hubungan antarkalimat dalam paragraf harus berkaitan erat satu sama lain. Lebih-

lebih antara kalimat topik dan kalimat pengembangnya serta kalimat penegas (bila

ada). Tidak boleh terselip kalimat yang tidak ada hubungannya dengan isi

paragraf. Penjelasan ide pokok yang ditunjukkan pada kalimat topik secara

abstrak dan kalimat pengembang secara kongkret dengan beberapa kalimat yang

saling berkaitan menumbuhkan wujud kepaduan, utuh atau unity.

3. Bahasa Paragraf

Salah satu syarat paragraf yang baik ialah apabila paragraf itu tertulis dalam

bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik ialah bahasa yang tidak melanggar

kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh masyarakat pemakai bahasa. Bahasa yang

benar ialah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Bila
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situasinya formal maka bahasa yang dipergunakan ragam formal. Kalau situasi

nonformal maka bahasa yang digunakan pun ragam nonformal. Aspek kebahasaan

yang perlu diperhatikan penggunaannya dalam penyusunan paragraf secara umum

di antaranya

a. Kalimat efektif

Suatu kalimat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut dapat memaparkan ide

persis seperti yang dimaksud oleh pengarang.

b. Diksi

Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk

menyampaikan gagasan, bagaimana membentuk pengelompokkan kata-kata yang

digunakan dalam menyusun sebuah paragraf.

c. Ejaan

Ejaan merupakan bagian dari sistem tata bahasa yang sudah diatur sedemikian

rupa. Pemakaian ejaan di dalam penyusunan paragraf menjadi sangat penting.

Fungsi ejaan adalah menjadi rambu-rambu bagi penulis agar tulisannya mudah

dipahami oleh pembaca. Bagian dari ejaan yang harus benar-benar dipahami

adalah penulisan huruf besar, penulisan huruf miring, penulisan kata dasar,

penulisan kata turunan, penulisan kata ulang, penulisan unsur serapan, dan

penulisan tanda baca.

2.6 Pengertian Paragraf Eksposisi

Paragraf eksposisi merupakan salah satu jenis paragraf yang harus diperkenalkan

kepada siswa dan dikuasai oleh seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia.

“paragraf eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan yang menerangkan dan

menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan dan
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pengetahuan pembaca. Paragraf jenis ini dilengkapi dengan data-data, fakta,

maupun analisis.” (Suratno, 2010: 59). Selaras dengan pendapat tersebut

Alwasilah (2013:111) berpendapat bahwa “eksposisi merupakan tulisan yang

bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi

sebuah persoalan”. Penulis bermaksud memberi informasi atau memberi petunjuk

kepada pembaca.

Dalam paragraf eksposisi dipaparkan fakta-fakta secara teratur, logis, dan saling

bertautan dengan maksud untuk menjelaskan suatu ide, istilah, masalah, proses,

unsur-unsur sesuatu, hubungan, sebab-akibat, dan sebagainya, agar diketahui

orang lain.

2.6.1 Ciri-Ciri Paragraf Eksposisi

Ciri-ciri paragraf eksposisi menurut Suratno (2010: 60) sebagai berikut.

1. Bersifat informatif kepada pembaca, dengan kata lain paragraf ini mampu

memberikan informasi atau petunjuk kepada para pembacanya yang

benfungsi untuk memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang

membaca uraian tersebut.

2. Tidak mengandung bujukan kepada pembaca, dalam paragraf eksposisi

hampir semua kalimatnya berbentuk pernyataan atau kalimat berita yang

tujuannya memberikan informasi, paragraf eksposisi bersifat obyektif dan

netral. Paragraf ini tidak mengandung kalimat perintah atau membujuk

pembaca untuk mengikutinya.

3. Memiliki data, fakta, dan uraian yang singkat, agar penjelasan atau informasi

yang disampaikan kuat dan terpercaya, tidak jarang paragaf ini menyertai

data-data yang akurat di dalamnya.
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a. Data faktual, misalnya tentang suatu kondisi yang benar-benar terjadi atau

bersifat historis, tentang bagaimana sesuatu bekerja, tentang bagaimana

suatu operasi diperkenalkan, dan sebagainya.

b. Suatu analisis atau suatu penafsiran yang objektif terhadap seperangkat

fakta.

c. Atau berupa fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu

pendirian yang khusus asalkan tujuan utamanya adalah untuk memberikan

informasi.

4. Menunjukkan tentang proses kerja sesuatu, untuk menjelaskan isi secara rinci

dan runtut, eksposisi proses memiliki ciri khas, yaitu memaparkan suatu

proses atau langkah-langkah suatu topik secara terperinci dan urut. Pada

umumnya paragraf eksposisi proses memaparkan tentang proses terjadinya

suatu hal, cara membuat atau cara penggunaan sesuatu

2.6.2 Macam-Macam Paragraf Eksposisi

Alwasilah (2013:112-113) membagi macam-macam paragraf eksposisi ke dalam

tujuh kategori sebagai berikut.

1. Paragraf Eksposisi Proses

Paragraf ini memberikan penjelasan terhadap bagaimana sesuatu itu terjadi

atau bekerja. Agar pemaparan ini disampaikan secara sistematis, penulis

diharapkan.

a. Penulis harus mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh.
b. Ia harus membagi proses tersebut atas tahap-tahap kejadiannya. Bila

tahap-tahap kejadian ini berlangsung dalam waktu yang berlainan, maka
penulis harus memisahkan dan mengurutkannya secara kronologis.

c. Sesudah mengadakan pembagian sebagai diuraikan tadi, ia harus
menjelaskan tiap tahap dalam detail yang cukup tegas sehingga pembaca
dapat melihat seluruh proses itu dengan dengan jelas (Keraf, 1997: 92).
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2. Paragraf Eksposisi Contoh

Paragraf ini merupakan cara yang paling sederhana tapi efektif bagi penulis

untuk menyampaikan gagasannya kepada pembaca. Contoh bisa sebuah kata,

kalimat atau alinea. Penulis dapat memulainya dengan ungkapan: misalnya,

sebagai contoh, sebut saja, dan sebagainya.

3. Paragraf Eksposisi sebab-akibat

Paragraf eksposisi sebab-akibat seringkali diniati penulisnya sebagai persuasi

atau informasi. Esai infomatif menyajikan hubungan kausal sebagai fakta

secara objektif,dan pembaca beroleh manfaat atau minat. Esai persuasif

mengeksplorasi hubungan kausal agar pembaca beralih pandangan sehingga

melakukan sesuatu.

4. Paragraf Eksposisi Klasifikasi

Dengan klasifikasi suatu pokok masalah yang majemuk dipecah atau

diuraikan menjadi bagian-bagian, dan kemudian digolongkan secara logis dan

jelas menurut dasar penggolongan yang berlaku sama bagi tiap bagian

tersebut.

5. Paragraf Eksposisi Definisi

Kalau Anda mengatakan maksud saya, saya artikan sebagai, dan sejenisnya,

maka Anda membuat definisi. Definisi bisa definisi pendek dari kamus atau

keseluruan esai menjelaskan sesuatu.

6. Paragraf Eksposisi Analisis

Paragraf ini kadang disebut divisi, yakni sebagai cara berpikir dan saat

menulis dengan memecah atau membagi sesuatu menjadi bagian-bagian
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dengan tujuan agar lebih dimengerti, dan seringkali sebagai persiapan untuk

menggabungkannya dengan cara sendiri (sintesis).

7. Paragraf Eksposisi Komparasi-Kontras

Komparasi berfokus pada persamaan, sedangkan kontras berfokus pada

perbedaan. Dalam melakukan komparasi, otomatis Anda juda

mengontraskannya.

2.6.3 Langkah-Langkah Menulis Eksposisi

Setiap jenis  karangan memiliki langkah-langkah yang  tidak jauh berbeda dan

bahkan sama. Yang berbeda hanyalah penyampaian isi dan tujuannya. Adapun

langkah-langkah dalam menulis paragraf eksposisi adalah sebagai berikut.

1. Menentukan topik (tema).

2. Menentukan tujuan.

3. Mendapatkan data-data yang sesuai dengan topik.

4. Membuat kerangka paragraf.

5. Mengembangkan kerangka menjadi paragraf eksposisi.

Dalam kaitannya dengan pembelajaran menulis gagasan secara logis dan

sistematis, jenis paragraf eksposisi yang akan dipiih adalah paragraf eksposisi

proses. Hal ini dimungkinkan dengan pertimbangan kesesuaian KD yang dipilih

dengan jenis paragraf eksposisi yang tersedia. Di dalam paragraf eksposisi proses

memberikan penjelasan bagaimana sesuatu itu terjadi atau bekerja, misalnya

proses penggunaan oralit, proses pembuatan jamur, cara menghilangkan jerawat

dengan lidah buaya, dll. Eksposisi proses terdiri atas paparan alat, bahan, serta
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langkah-langkah pengolahan. Keberadaan ekposisi proses yang seperti itu akan

mendukung KD yang dipakai dalam menganalisis permasalahan penelitian ini.

2.7 Media Pembelajaran

Media tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar. Belajar dapat terjadi pada

diri setiap orang sepanjang hidupnya. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu

telah belajar adalah adanya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan,

atau sikapnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  semakin

maju medorong pula upaya-upaya pemanfaatan hasil teknologi dalam proses

belajar. Para guru dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat

media pembelajaran yang akan digunakan.

2.7.1 Pengertian Media

Secara harfiah kata media berarti perantara  atau pengantar. Di dalam buku  yang

berjudul Pusat Sumber Belajar yang dikarang oleh Zainuddin ( dalam Wetty,

2011: 4) dijelaskan bahwa Assocation for Education and Comunication

Technology (AECD) mengartikan media sebagai segala benda yang dapat

dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen lainnya

yang dipergunakan untuk kegiatan memuluskan pembelajaran. Sementara

menurut Gagne’ dan Briggs (dalam Arsyad, 2014:4) media pembelajaran adalah

alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang

terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide,

foto gambar, grafik, televisi, dan komputer. Sehingga merangsang siswa untuk

belajar.
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2.7.2 Manfaat Media Pembelajaran

Terdapat beberapa manfaat media menurut Wetty (2011: 7) yang diuraikan

sebagai  berikut.

1. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik.

Pengalaman masing-masing peserta didik berbeda-beda. Kehidupan keluarga

dan masyarakat sangat menentukan macam pengalaman yang dimiliki peserta

didiknya. Dua anak yang hidup di lingkungan berbeda akan memunyai

pengalaman yang berbeda-beda pula. Dalam  hal ini media dapat mengatasi

perbedaan ini.

2. Media dapat mengatasi ruang kelas.

Pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik dapat dilakukan secara

bersama-sama diarahkan pada hal-hal yang dapat dianggap penting sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realita.

Penggunaan media seperti gambar film, model, grafik, dan lain-lain dapat

memberikan konsep dasar yang benar.

4. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru bagi peserta didiknya.

Dengan menggunakan media, horizon pengalaman anak semakin luas,

persepsi semakin tajam, dan konsep-konsep dengan sendirinya semakin tuntas

penjelasannya. Akibatnya keinginan dan minat baru untuk belajar menjadi

terpicu dan terpacu.

5. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk

mengetahui  rasa ingin tahunya.
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Pemasangan gambar dibulletin, pemutaran film, dan memperdengarkan

program audio dapat menimmbulkan rangsangan-rangsangan tertentu ke arah

pemenuhan rasa ingin tahu siswa dapat terwujud.

6. Media dapat memberikan pengalaman yang intergral dari yang konkret

sampai yang abstrak.

2.7.3 Fungsi Media Pembelajaran

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah metode

mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan

salah satu metode mengajar tertentu akan memengaruhi jenis media pembelajaran

pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus

diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis  tugas

dan respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung, dan

konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat

dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat

bantu mengajar yang turut memengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar

yang ditata dan diciptakan oleh guru.

(Levie & Lentz dalam Arsyad, 2014: 20) mengemukakan empat fungsi media

pembelajaran yaitu.

a. Fungsi atensi

Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan

perhatian siswa untuk berkonsenterasi kepada isi pelajaran yang berkaitan

dengan teks materi pelajaran.

b. Fungsi afektif

Meningkatkan minat siswa ketika belajar.
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c. Fungsi kognitif

Memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi

atau pesan yang terkandung.

d. Fungsi kompensatoris

Mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami

isi pelajaran yang disajikan dengan teks.

Media pembelajaran, menurut Kemp &  Dayton dalam (Arsyad, 2014: 23),  dapat

memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan,

kelompok pendengar yang besar  jumlahnya, yaitu: memotivasi minat atau

tindakan, menyajikan informasi, dan memberi instruksi.

2.7.4 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang

digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang

baik untuk meningkatkan proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Arsyad

(2014: 74), mengemukakan ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam

memilih media.

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Media dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang  telah ditetapkan.

Mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif,

afektif, dan psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk tugas

yang harus dikerjakan oleh siswa seperti menghafal yang melibatkan

pemikiran pada tingkatan lebih tinggi.

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip,

atau generalisasi.
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Media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan

kemampuan mental siswa. Televisi, misalnya, tepat untuk mempertunjukkan

proses dan transformasi yang memerlukan manipulasi ruang dan waktu.

3. Praktis, luwes, dan bertahan.

Kriteria ini menuntun para guru untuk memilih media yang ada, mudah

diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh guru. Media yang dapat digunakan

di mana pun dan kapan pun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya,

serta mudah dipindahkan dan dibawa ke mana-mana.

4. Guru terampil menggunakannya.

Guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan

manfaat media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya dalam

proses  pembelajaran sebagai upaya mempertinggi mutu dan hasil belajar.

5. Pengelompokan sasaran.

Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika

digunakan pada kelompok kecil  atau perorangan. Ada media yang tepat

untuk jenis kelompok besar, kelompok  sedang, kelompok kecil, dan

perorangan.

6. Mutu teknis.

Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi

persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas dan

informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh

terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang.
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2.7.5 Jenis-Jenis Media Pembelajaran

Media pembelajaran dibedakan menjadi beberapa jenis. Arsyad (2014: 31)

membagi media ke dalam empat kelompok, yaitu : media hasil teknologi cetak,

media hasil teknologi audio visual, media hasil teknologi yang berdasarkan

komputer, dan media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer.

(Leshin, Pollock & Reigeluth dalam Arsyad, 2014: 38) mengklasifikasi media ke

dalam lima kelompok, yaitu

(1) media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main-peran, kegiatan
kelompok, field-trip); (2) media berbasis cetak (buku, penuntun,  buku
latihan (workbook), alat bantu kerja, dan lembaran lepas); (3) media
berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar,
transparansi, slide); (4) media berbasis audio visual (video, film, program
slide-tape, televisi); dan (5) media berbasis komputer (pengajaran dengan
bantuan komputer, interaktif video, dan hypertext).

2.8 Media Audio Visual

“Media  audio-visual adalah  alat-alat yang “audible” artinya dapat didengar dan

alat-alat yang “visible”artinya dapat dilihat” (Suleiman, 1988: 11).

Media audio visual merupakan alat yang digunakan sebagai salah satu sarana

komunikasi untuk menyampaikan sebuah materi melalui pandangan dan

pendengaran sehingga membangun motivasi siswa dalam pengetahuan,

keterampilan, dan sikap. Yang termasuk golongan media audio visual adalah

video, film bersuara dan televisi, karena kedua media itu mengkombinasikan

fungsi suara dan rupa dalam satu unit.

2.8.1 Video

Video sebagai media audio visual yang membantu untuk pengajaran, penerangan

atau penyuluhan. Melalui video banyak yang dapat dipelajari dengan jelas dan
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menarik. Misalnya tidak semua orang dapat melihat proses dalam tubuh kita atau

dalam industri yaitu bagaimana makanan diserap oleh darah atau bagaimana

menjinakkan tenaga atom, tetapi kita dapat melihat semuanya melalui video.

Dengan adanya video dapat membangkitkan motivasi belajar pada siswa.

2.8.1.1 Karakteristik Video

Munadi (2013: 127) membagi beberapa karakteristik video, di antaranya adalah

1. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu.

2. Video dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan.

3. Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat.

4. Mengembangkan imajinasii peserta didik.

5. Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih

realistik.

6. Sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan, mampu menunjukkan

rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang diharapkan siswa.

7. Semua peserta didik dapat belajar dari video, baik yang pandai maupun yang

kurang pandai.

8. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa.

9. Dengan video penampilan siswa dapat segera dilihat kembali untuk dievaluasi.

2.8.1.2 Tujuan Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran

(Anderson dalam Munadi,  2013: 127-128) mengemukakan tentang beberapa

tujuan dari pembelajaran menggunakan media video yang  mencakup tujuan

kognitif, psikomotor, dan afektif. Kegiatan tujuan ini dijelaskan sebagai berikut.
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1. Pemakaian video untuk tujuan kognitif dapat digunakan untuk hal-hal yang

menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan

rangsangan berupa gerak yang serasi. Umpamanya pengamatan terhadap

kecepatan relatif suatu objek atau benda yang bergerak, penyimpangan dalam

gerak interaksi antara objek dan benda. Mengajarkan pengenalan makna

sebuah konsep, seperti konsep  kejujuran, sabar, demokrasi, dan lain-lain. Di

samping itu untuk mengajarkan aturan dan prinsip, seperti aturan dan prinsip

zakat, waris, dan lain-lain.

2. Pemakaian video untuk tujuan psikomotor dapat digunakan untuk

memperlihatkan contoh keterampilan gerak, seperti gerak shalat, adab makan

bersama, cara pengurusan mayat, dan lain-lain. Melalui media  ini, siswa

dapat langsung mendapat umpan balik secara visual terhadap kemampuan

mereka mencobakan keterampilan yang menyangkut gerakan tadi.

3. Pemakaian video untuk tujuan afektif dengan  menggunakan berbagai teknik

dan efek, video dapat menjadi media yang sangat ampuh untuk

mempengaruhi sikap dan emosi.

2.8.1.3 Manfaat Penggunaan Video dalam Media Pembelajaran

Manfaat media video menurut Daryanto (2013: 88), video dapat dimanfaatkan

dalam pembelajaran, karena dapat memberikan pengalaman yang tidak terduga

kepada siswa. Selain itu, video dapat dikombinasikan dengan animasi dan

pengaturan kecepatan untuk mendemontrasikan perubahan dari waktu ke waktu.

Kemampuan video dalam memvisualisasikan materi  terutama efektif untuk

membantu menyampaikan materi yang bersifat dinamis. Materi yang memerlukan

visualisasi yang mendemontrasikan hal-hal seperti gerakan motorik tertentu,
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ekspresi wajah, maupun suasana lingkungan tertentu adalah paling baik disajikan

melalui pemanfaatan media video. Misalnya tentang perubahan  kepompong

menjadi kupu-kupu, akan terlihat detail dan dramatis kalau hal itu divisualisasikan

lewat media video.

2.8.1.4 Kelebihan Media Video

Arsyad (2014: 50-51), mengemukakan beberapa kelebihan yang dapat kita

peroleh dengan menggunakan video sebagai media pembelajaran ialah antara lain:

1. Video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar siswa ketika mereka

membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain. Video merupakan pengganti

alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak

dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika berdenyut.

2. Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan

secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Misalnya, langkah-langkah dan

cara yang benar dalam berwudhu.

3. Di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, video menanamkan

sikap dan segi afektif  lainnya. Misalnya, video kesehatan yang menyajikan

proses berjangkitnya penyakit diare atau eltor dapat membuat siswa sadar

terhadap pentingnya kebersihan makanan dan lingkungan.

4. Video yang dapat mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang

pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa.

5. Video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara

langsung seperti lahar gunung berapi atau perilaku binatang buas.

6. Video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil,

kelompok yang heterogen, maupun perorangan.
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7. Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame,

video yang dalam kecepatan normal memakan waktu seminggu dapat

ditampilkan dalam satu atau dua menit. Misalnya, bagaimana kejadian

mekarnya kembang mulai dari lahirnya kuncup bunga hingga kuncup itu

mekar.

2.8.1.5 Kelemahan Media Video

Arsyad (2014: 51), mengemukakan beberapa kelemahan penggunaan video

sebagai media pembelajaran antara lain:

1. Pengadaan video umumnya memerlukan biaya yang mahal dan waktunya

banyak.

2. Pada saat video dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus sehingga

tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan

melalui video tersebut.

3. Video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar

yang diinginkan; kecuali video itu dirancang dan diproduksi khusus untuk

kebutuhan sendiri.

4. Media tayangnya tidak dapat menampilkan obyek dengan ukuran yang

sebenarnya.

5. Material pendukung video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat

menampilkan gambar yang ada didalamnya.
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2.8.1.6 Langkah-Langkah Penggunaan Media Video dan Media Gambar

Langkah-langkah penggunaan media video dan media gambar dalam

pembelajaran menulis paragraf eksposisi sebagai berikut.

Media Pertemuan 1 Pertemuan 2

V

i

d

e

o

1. Guru memerintahkan siswa berkumpul
dengan kelompok yang sudah
dibentuk.

2. Guru menayangkan video dengan
topik “Cara Menghilangkan Jerawat”
dan contoh paragrafnya kepada siswa.

3. Guru memerintahkan siswa untuk
menentukan jenis dan ciri-ciri paragraf
eksposisi yang terdapat di dalam
contoh paragraf eksposisi.

4. Hasil identifikasi, didiskusikan ke
dalam kelompok belajar, lalu masing-
masing kelompok belajar membuat
sebuah kesimpulan tentang diskusi
yang telah dilakukan.

1. Guru menayangkan video dengan
topik “Pengolahan Sampah Organik
Menjadi Pupuk”

2. Guru  memerintahkan masing-
masing siswa untuk membuat
paragraf ekspsosisi yang sesuai
dengan karakteristik paragraf
eksposisi berdasarkan tayangan
video yang telah mereka simak.

3. Masing-masing siswa membacakan
hasil karangannya, kemudian siswa
lain dipersilakan untuk memberi
tanggapan.

G

a

m

b

a

r

1. Guru memerintahkan siswa berkumpul
dengan kelompok yang sudah
dibentuk.

2. Guru menampilkan gambar dengan
topik “Cara Menghilangkan Jerawat”
dan contoh paragrafnya kepada siswa.

3. Guru memerintahkan siswa untuk
menentukan jenis dan ciri-ciri paragraf
eksposisi yang terdapat di dalam
contoh paragraf eksposisi.

4. Hasil identifikasi, didiskusikan ke
dalam kelompok belajar, lalu masing-
masing kelompok belajar membuat
sebuah kesimpulan tentang diskusi
yang telah dilakukan.

1. Guru menampilkan gambar dengan
topik “Pengolahan Sampah Organik
Menjadi Pupuk”

2. Guru  memerintahkan masing-
masing siswa untuk membuat
paragraf ekspsosisi yang sesuai
dengan karakteristik paragraf
eksposisi berdasarkan tampilan
gambar yang telah dilihat.

3. Masing-masing siswa membacakan
hasil karangannya, kemudian siswa
lain dipersilakan untuk memberi
tanggapan.

Video yang  digunakan dalam penelitian ini diambil dari youtube.com dengan

alamat web https://www.youtube.com/watch?v=UZkPR_9h3oM . Video ini berisi

tentang langkah-langkah menghilangkan jerawat dengan lidah buaya. Selain itu,

video ini cocok untuk pembelajaran paragraf eksposisi proses berdasarkan

karakteristik eksposisi proses yang muncul dalam video ini.  Video ini

memunculkan secara urut langkah-langkah cara menghilangkan jerawat dengan
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tema kesehatan. Selain itu, infomasi yang terdapat di dalam video tersebut sangat

berguna bagi siswa SMA, karena siswa SMA berada pada masa remaja yang

sedang memasuki masa pubertas. Pada usia seperti itu, hormon libido akan

meningkat tajam seiring dengan pertambahan usia yang dialami. Hormon libido

inilah yang menyebabkan timbulnya jerawat. Dengan video ini siswa nantinya

akan mendapatkan infomasi baru cara menghilangkan jerawat.

2.9 Kerangka Pikir

Media visual “gambar” adalah media yang melibatkan indera penglihatan.

Terdapat dua jenis pesan yang dimuat dalam media visual, yakni pesan verbal dan

nonverbal. Pesan verbal terdiri atas kata-kata dalam bentuk tulisan dan pesan

nonverbal adalah pesan yang dituangkan ke dalam simbol-simbol. Media gambar

sangat cocok untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan menulis paragraf

eksposisi siswa. Dengan menggunakan gambar siswa dapat  menentukan pokok

pikiran yang kemudian dapat dikembangkan menjadi suatu rangkaian cerita

sehingga dapat menjadi sebuah karangan yang menarik. Selain mudah dimengerti,

juga anak akan terkurangi kejenuhannya. Karena dunia anak adalah dunia visual.

Anak akan lebih mudah paham dengan melihat dari pada mendengar. Melalui

gambar ini sedikit demi sedikit kemampuan anak dalam hal menulis akan semakin

terasah sehingga lambat laun anak dapat membuat sebuah tulisan yanng baik.

Media audio visual “video” adalah media yang melibatkan indera pendengaran

dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Media audio visual sangat memiliki

peran dalam proses pembelajaran, terutama hal penyampaian materi pelajaran.

Karena video adalah rekaman audio visual yang menggunakan indera penglihatan
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dan pendengaran sedangkan gambar hanyalah visual tanpa suara berkata-

kata. Selain itu, media audio visual “video” dapat membantu dalam meningkatkan

daya ingat karena menghasilkan suara dari apa yang dikatakan pembicara di

dalam video tersebut dan melihat dengan jelas peristiwa yang berlangsung. Media

audio visual juga dapat dilihat kembali rekaman proses pengajaran yang

disampaikan pembicara. Sehingga siswa tidak akan salah menafsirkan dan tidak

juga salah dengar. Berbanding dengan media visual “gambar” yang mempunyai

keterbatasan tersebut. Dengan demikian media audio visual “video” dirasa lebih

efektif dibandingkan media visual “gambar” dalam pembelajaran menulis

paragraf eksposisi.

2.10 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai

berikut.

1. Hipotesis Nol

a. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis paragraf

eksposisi yang menggunakan media audio visual “video” dan media  visual

“gambar” pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung.

b. Penggunaan media audio visual “video” tidak lebih efektif daripada media

visual “gambar” dalam pembelajaran menulis paragraf eksposisi.

2. Hipotesis Alternatif

a. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan   menulis

paragraf eksposisi yang menggunakan media audio visual “video” dan

media visual “gambar” pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar

Lampung.
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b. Penggunaan media audio visual “video” lebih efektif daripada media

visual “gambar” dalam pembelajaran menulis paragraf eksposisi.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sesuai dengan topik penelitian yaitu keefektifan media audio visual dalam

pembelajaran menulis paragraf eksposisi pada siswa kelas X SMA Negeri 4

Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015, maka penelitian ini merupakan metode

eksperimen. “Metode eksperimen menggunakan suatu percobaan yang dirancang

secara khusus guna mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab

pertanyaan penelitian” (Margono, 2010: 110). Percobaan adalah bagian penelitian

yang membandingkan dua kelompok sasaran penelitian, yaitu  kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang

dikenai perlakuan, yakni menggunakan media audio visual pada pembelajaran

menulis paragraf eksposisi. Kelompok kontrol adalah kelompok  yang tidak

dikenai perlakuan.

Tabel 1. Metode Penelitian
Kelompok Pretes Perlakuan (X) Postes

Eksperimen O X O
Kontrol O X O

Keterangan:O : Pretes di kelompok  eksperimenO : Pretes di kelompok kontrolO : Postes di kelompok eksperimenO : Postes di kelompok kontrolX : Pembelajaran dengan media audio visual “video”X : Pembelajaran dengan media visual “gambar”
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3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ialah “objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian

suatu penelitian” (Arikunto, 2013: 161). Dalam penelitian ini yang menjadi

variabel bebas adalah penggunaan media yang kemudian disimbolkan dengan

variabel X. Variabel X adalah pembelajaran dengan menggunakan media video

dan X adalah pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Variabel terikat

dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis paragraf eksposisi pada siswa

kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung atau disimbolkan dengan variabel Y.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar

Lampung yang terdiri dari tujuh kelas yang berjumlah 220 siswa.

Tabel 2. Daftar Jumlah Populasi Siswa Kelas X SMA Negeri 4
Bandar Lampung

No Kelas Jumlah Siswa
1 Kelas X 1 32
2 Kelas X 2 30
3 Kelas X 3 31
4 Kelas X 4 32
5 Kelas X 5 31
6 Kelas X 6 32
7 Kelas X 7 32

Jumlah  Siswa 220

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2013: 174).

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara cluster random sampling. Dalam

sampling ini, populasi dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok atau cluster yang

diperlukan diambil dengan proses pengacakan. Prosedur pemgambilan sampel

dilakukan sebagai berikut.
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a. Menuliskan setiap kelas X pada secarik kertas dan menggulungnya.

b. Mengundi dengan cara mengocok dan mengambil 2 gulungan secara acak,

gulungan kertas yang pertama diambil dan dijadikan sebagai kelompok

eksperimen dan gulungan kertas yang kedua diambil dijadikan kelompok

kontrol.

c. Hasil pengundian secara sederhana ini terpilih kelas X 6 sebagai kelompok

eksperimen dan kelas X 7 sebagai kelompok kontrol.

Tabel 3. Distribusi Sampel  Penelitian
No Kelas Kelompok Jumlah Siswa
1 X 6 Eksperimen 32
2 X 7 Kontrol 32

Jumlah 64

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes. Bentuk tes yang

digunakan yaitu berupa tes kemampuan menulis paragraf eksposisi berbentuk tes

objektif berupa kisi-kisi soal pilihan berganda dan tes subjektif berupa rambu

penilaian esai. Bentuk tes objektif dan subjektif digunakan untuk mengetahui

seberapa besar kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung dalam

menulis paragraf eksposisi.

Ketentuan yang harus diperhatikan siswa dalam menulis paragraf eksposisi di

antaranya minimal menuliskan 2 paragaf yang terdiri dari isi (paragraf harus

sesuai dengan topik), menulis kalimat dengan padu, bahasa (a. menuliskan

kalimat dengan efektif, b. memilih dan menulis diksi dengan tepat, dan c.

perhatikan penggunaan ejaan).
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3.5 Indikator dan Tolok Ukur Penilaian

Tabel 4. Rubrik Penilaian Memproduksi Paragraf Eksposisi

Aspek Indikator Tingkat Kemampuan Skor
Skor

Maksimal
Isi Siswa harus memenuhi

karakteristik paragraf
ekposisi secara lengkap:
1. Kesesuaian isi

dengan topik
2. Adanya kalimat

utama dan penjelas
3. Adannya data

faktual
4. Menunjukkan

tentang proses kerja
sesuatu

Sangat Baik:
Siswa mampu memenuhi
karakteristik paragraf eksposisi
dengan lengkap

26-30

30

Baik:
Siswa mampu memenuhi
tiga karakteristik paragraf
eksposisi

23-25

Cukup:
Siswa mampu memenuhi
dua karakteristik paragraf
eksposisi

18-22

Kurang:
Siswa mampu memenuhi
satu karakteristik paragraf
eksposisi

12-17

Sangat Kurang:
Siswa tidak memenuhi
karakteristik paragraf eksposisi

3-11

Kepaduan Segenap unsur pada
paragraf eksposisi
terjalin secara logis
dan berkaitan satu
sama lain.

Sangat Baik:
Siswa mampu merangkai
kalimat dengan logis.

26-30

30

Baik:
Terdapat 2 kalimat yang tidak
logis

23-25

Cukup:
Terdapat 3 kalimat yang tidak
logis

18-22

Kurang:
Terdapat 4-5 kalimat yang
tidak logis

12-17

Sangat Kurang:
Terdapat > 5  kalimat yang
tidak padu

3-11

Bahasa
a.Kalimat
efektif

Kalimat tersebut
dapat memaparkan
ide pada
pembacanya seperti
yang dimaksud oleh
penulis.

Sangat Baik:
Siswa dapat memilih kalimat
dengan efektif  sehingga
makna lebih mudah dipahami

17-20

20
Baik:
Terdapat 1-2  kalimat siswa
yang tidak efektif  namun
masih bisa dipahami

15-16

Cukup:
Terdapat 3  kalimat siswa yang
tidak efektif  yang cukup bisa

12-14
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dipahami
Kurang:
Terdapat 4-5 kalimat siswa
yang tidak efektif yang kurang
bisa dipahami

8-11

Sangat Kurang:
Terdapat > 5 kalimat siswa
yang tidak efektif sehingga
tidak bisa dipahami

2-7

b. Diksi Pilihan kata atau diksi
mencakup pengertian
kata-kata mana yang
dipakai untuk
menyampaikan
gagasan.

Sangat Baik:
Siswa dapat memilih diksi
dengan  sangat tepat

9-10

10

Baik:
Terdapat 2 kesalahan siswa
dalam memilih diksi.

8

Cukup:
Terdapat 3 kesalahan siswa
dalam memilih diksi.

7

Kurang:
Terdapat 4-5 kesalahan siswa
dalam memilih diksi.

6

Sangat Kurang:
Terdapat > 5  kesalahan siswa
dalam memilih diksi.

≤ 4

c. Ejaan Kesesuaian
penggunaan ejaan
yaitu, penulisan
huruf besar,
penulisan huruf
miring, penulisan
kata dasar, penulisan
kata turunan,
penulisan kata
ulang, penulisan
unsur serapan, dan
penulisan tanda
baca.

Sangat Baik:
Dalam tulisan siswa tidak
terdapat kesalahan ejaan

9-10

10

Baik:
Dalam tulisan siswa
terdapat 3-5 kesalahan ejaan

8

Cukup:
Dalam tulisan siswa
terdapat 6-10 kesalahan
ejaan

7

Kurang:
Dalam tulisan siswa
terdapat 11-15 kesalahan
ejaan

6

Sangat kurang:
Dalam tulisan siswa terdapat
>16 kesalahan  ejaan

≤ 4

Skor Maksimal 100
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Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil tes praktik. Penilaiannya dalam

bentuk skor berdasarkan penilaian terhadap sampel. Penskoran pada deskriptor

berdasarkan tolok ukur penilaian. Tolok ukur yang digunakan dalam penilaian

adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Tolok Ukur Penilaian
Rentangan Skor Tingkat Kemampuan

85 ─ 100 Baik Sekali
75 ─  84 Baik
60 ─  74 Cukup
40 ─  59 Kurang

0 ─  39 Kurang Sekali
Sumber: Nurgiyantoro, 1988: 363

Sebelum uji coba dilaksanakan peneliti dan guru mitra menganalisis validitas soal.

Setelah uji coba peneliti menganalisis reabilitas. Hasil analisis validitas dan

reabilitas sebagai berikut.

1. Validitas

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Peneliti pun

membandingkan isi yang terkandung dalam tes esai menulis paragraf eksposisi

dengan kompetensi dasar. Indikator yang akan diukur sesuai dengan materi dan

tujuan kurikulum yang berlaku pada kelas yang diteliti. Menyusun ketentuan yang

harus diperhatikan dalam menulis paragraf eksposisi berdasarkan kompetensi

dasar dan indikator yang dipilih. Setelah itu, peneliti mencantumkan ruang

lingkup bahan ke dalam spesifikasi (kisi-kisi tes). Dalam hal ini peneliti

melakukan konsultasi dengan guru bahasa Indonesia untuk memberikan penilaian

terhadap kesesuaian tes dengan indikator pembelajaran untuk kevalidan tes.
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2. Reabilitas

Setelah tes bentuk uraian memenuhi validitas isi, kemudian tes uraian tersebut

diuji tingkat reabilitasnya. Uji coba dilakukan pada kelas X 6 sebagai kelompok

eksperimen dan kelas X 7 sebagai kelompok kontrol. Untuk menentukan koefisien

reabilitas instrumen tes menggunakan Rumus Korelasi Produk Momen. Rumus

Korelasi Produk Momen dalam Sanusi (2013: 64).

= .∑ . (∑ )(∑ )[ .∑ (∑ ) ] [ .∑ (∑ ) ]
Keterangan :
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel
X = Skor variabel X
Y = Skor variabel Y
∑X = Jumlah skor variabel X
∑Y = Jumlah skor variabel Y
∑X = Jumlah kuadrat skor variabel X
∑Y = Jumlah kuadrat skor variabel Y

Dalam penelitian ini kriteria reabilitastas yang digunakan adalah lebih dari 0,41.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sanusi yang mengatakan bahwa jika korelasi skor

tes pertama dan skor tes kedua sekurang-kurangnya berada dalam tingkatan

sedang (r = 0,41). Hasil perhitungan reliabilitas tes yang digunakan pada kelas X2

diperoleh harga r = 0,78 (Lampiran 10). Dengan demikian  instrumen tes

kemampuan menulis paragraf eksposisi yang digunkanan dalam penelitian

memiliki kriteria tinggi.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui tes.

Tes merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui

perbedaan hasil antara dua perlakuan, yaitu sebelum perlakuan (pretes) dan

sesudah perlakuan (postes). Pretes berfungsi untuk mengukur kemampuan awal

menulis paragraf eksposisi sebelum siswa mendapatkan perlakuan, dan postes

yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan akhir menulis paragraf eksposisi

siswa setelah mendapatkan perlakuan dengan media audio visual “video”. Kedua

tes ini juga diberikan pada kelompok kontrol untuk mengetahui perbedaan

kemampuan menulis paragraf eksposisi antara siswa yang menggunakan media

audio visual “video” dan media visual “gambar”.

3.7 Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian yang  dilakukan meliputi langkah-langkah sebagai

berikut.

1. Tahap Perencanaan

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

b. Menyiapkan instrumen penelitian berupa tes uraian beserta ketentuan yang

harus diperhatikan siswa dalam menulis paragraf eksposisi.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah RPP disusun, langkah selajutnya adalah melaksanakan proses belajar

mengajar sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Adapun langkah-

langkahnya yaitu mengadakan pretes,  menyajikan materi kemudian

memberikan perlakuan, dan mengadakan postes.
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a. Pelaksanaan pretes

Langkah pertama dalam pelaksanaan pembelajaran ini adalah mengadakan

pretes. Hal ini dimaksudkan agar penulis memperoleh data hasil menulis

paragraf eksposisi siswa sebelum siswa mendapat perlakuan menulis

paragraf eksposisi dengan menggunakan media audio visual “video”.

Pelaksanaan pretes ini berlangsung 2x45 menit. Dalam pretes ini, siswa

membuat sebuah paragraf eksposisi tanpa diberi penjelasan mengenai teori

paragraf eksposisi dan tidak menggunakan media apapun. Siswa membuat

sebuah paragraf eksposisi hanya mengandalkan pengetahuan serta

pemahaman yang mereka miliki.

b. Penyajian materi dan pemberian perlakuan

Setelah dilaksanakan pretes, kegiatan selanjutnya adalah penyajian materi

dan pemberian perlakuan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam

RPP. Penyajian materi ini dilaksanakan dengan memberikan penjelasan

mengenai paragraf eksposisi. Selanjutnya, pemberian perlakuan kepada

siswa yaitu menggunakan media audio visual “video” pada kelas

eksperimen dan media visual “gambar” pada kelas kontrol dengan topik

yang sama yaitu Cara Menghilangkan Jerawat. Siswa diberikan

pemaparan keterkaitan media audio visual “video” pada kelas eksperimen

dan media visual “gambar” pada kelas kontrol dengan menulis paragraf

eksposisi. Pikiran siswa diarahkan pada stimulasi yang diberikan, sehingga

siswa mulai memahami bagaimana menulis paragraf eksposisi.
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c. Pelaksanaan Postes

Pelaksanaan postes merupakan langkah akhir dari kegiatan-kegiatan

sebelumnya. Siswa diberikan postes untuk mengetahui keberhasilan

pembelajaran yang sudah dilakukan. Paragraf eksposisi yang dibuat

diharapkan lebih baik daripada saat pretes baik dari organisasi isi maupun

kelengkapan unsur pembentuk paragraf eksposisi itu sendiri. Pelaksanaan

postes ini sama dengan waktu pelaksanaan pretes, yaitu selama 2x45

menit.

3. Tahap Akhir

a. mengolah hasil pretes dan postes kemampuan siswa menulis paragraf

eksposisi di kelas eksperimen dan kelas kontol.

b. Pengumpulan dan analisis data.

c. Membuat kesimpulan.

3.8 Teknik Analisis Data

Penerapan teknik analisis data menggunakan uji-t. Teknik analisis data ini dibantu

dengan menggunakan program SPSS 21.

a. Pengujian Distibusi Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengkaji normal tidaknya sebaran data penelitian.

Uji normalitas menggunakan bantuan komputer program SPSS. Kriteria

penentuan pengambilan keputusan uji distribusi normalitas sebagai berikut.

a. Tolak Ho apabila nilai sig < 0,05 berarti distribusi bersifat tidak normal.

b. Terima Ho apabila nilai sig > 0,05 berarti distribusi bersifat normalitas.
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b. Pengujian Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi

yang memiliki varian yang homogen atau tidak homogen pegujian homogenitas

tersebut dilakukan pada hasil pretes dan postes. Kriteria pengambilan

keputusannya adalah  sebagai berikut.

a. Tolak Ho apabila nilai sig < 0,05 berarti sampel mempunyai varians yang

berbeda.

b. Terima Ho apabila nilai sig > 0,05 berarti sampel mempunyai varians yang

sama.

c. Pengujian Hipotesis Stasistik

Hipotesis statistik sering disebut sebagai hipotesis nol (Ho). Hipotesis nol

merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel

bebas (X) dan variabel terikat (Y). Hipotesis yang akan diuji adalah keefektifan

media audio visual terhadap pembelajaran menulis paragraf eksposisi. Kriteria uji

pengambilan keputusannya adalah  sebagai berikut.

a. Terima Ho apabila nilai sig > 0,05 tidak ada perbedaan yang signifikan

b. Terima Ha apabila nilai sig < 0,05 ada perbedaan yang signifikan



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab

sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut.

1. Kemampuan menulis paragraf eksposisi pada pretes di kelompok eksperimen

sebelum diberi perlakuan menggunkan media video diperoleh skor rata-rata

66,2813 dan postes setelah diberi perlakuan menggunakan media video

diperoleh skor rata-rata 87,4688.

2. Kemampuan menulis paragraf eksposisi pada pretes di kelompok kontrol

sebelum diberi perlakuan menggunkan media gambar diperoleh skor rata-rata

66,53125 dan postes setelah diberi perlakuan menggunakan media gambar

diperoleh skor rata-rata 84,0625.

3. Kelompok eksperimen dengan menggunakan media video mengalami

peningkatan 21,1875 dan pada kelompok kontrol dengan menggunakan media

gambar mengalami peningkatan 17,5313. Selisih skor rata-rata peningkatan

pada kedua kelompok tersebut adalah 3,6562. Kenaikan skor rata-rata

kelompok eksperimen yang lebih besar dari kenaikan skor rata-rata kelompok

kontrol menunjukkan bahwa pembelajaran menulis paragraf eksposisi

menggunakan media audio visual “video” teruji lebih efektif dibandingkan
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pembelajaran menulis paragraf eksposisi menggunakan media visual

“gambar”, walaupun kecil.

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini diperoleh nilai signifikasi data

(0,003 < 0,05) maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi, hipotesis konseptual

yang diajukan “Penggunaan media audio visual video lebih efektif daripada

media gambar dalam pembelajaran menulis paragraf eksposisi” teruji dan

dapat diyakini kebenarannya dalam tarap kepercayaan 95% (α = 0,05).

Dengan terujinya hipotesis, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran

menulis paragraf eksposisi menggunakan media audio visual tersebut

berhasil.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang digunakan sebagai usaha

untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menulis paragraf eksposisi siswa

adalah sebagai berikut.

1. Pembelajaran keterampilan menulis paragraf eksposisi hendaknya dilakukan

dengan menggunakan media yang bervariasi agar siswa termotivasi, aktif dan

kritis saat mengikuti pelajaran keterampilan menulis paragraf eksposisi.

2. Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Bandar Lampung

disarankan menggunakan media audio visual sebagai media dalam

pembelajaran keterampilan menulis paragraf eksposisi.
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