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Masalah dalam penelitian ini adalah keefektifan bahan ajar pandang dengar “video” 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Jabung Kabupaten Lampung Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan keefektifan penggunaan bahan ajar pandang dengar “video” dalam 

pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi siswa kelas VIII  

dengan cara mendeskripsikan (1) Tingkat kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur 

pembangun puisi siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan bahan 

ajar pandang dengar “video” dan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

bahan ajar cetak “LKS” dan menyajikan (2) Perbedaan hasil skor antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan bahan ajar pandang dengar “video” dan siswa 

yang mengikuti pembelajaran menggunakan bahan ajar cetak “LKS”  siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Jabung Kabupaten Lampung Timur.  



 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan pretest-postest 

control group design. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas yaitu 

bahan ajar pandang dengar “video” dan variabel terikat yaitu kemampuan 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jabung Lampung Timur. Sampel penelitian ini adalah 

kelas VIII B dan kelas VIII D. Teknik pengumpulan data menggunakan tes pilihan 

jamak mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Validitas instrumen yang 

digunakan adalah validitas konstruk. Teknik analisis data dilakukan dengan 

menggunakan uji-t dengan taraf signifikan 95%. 

 

Simpulan penelitian adalah penggunakan bahan ajar pandang dengar “video” dalam 

pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi siswa kelas VIII efektif 

digunakan. Hal-hal yang mendukung pernyataan dijabarkan sebagai berikut (1) 

Tingkat kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang 

mengalami peningkatan lebih besar dengan selisih skor skor awal dan akhir sebesar 

29,493 sedangkan kelompok kontrol hanya 3, (2) Berdasarkan hasil uji hipotesis 

analisis data sampel bebas, diperoleh nilai p sebesar 0.008<0.05 yang artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Selanjutnya uji gain diperoleh  nilai p sebesar 0.002<0.05 yang artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan juga. 
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