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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifnya penggunaan media 

audio terhadap kemampuan mengubah lagu “Ayah” ciptaan Rinto Harahap 

menjadi teks cerpen oleh siswa kelas X SMA Negeri 14 Medan tahun 

pembelajaran 2014/2015. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 

SMA Negeri 14 Medan yang berjumlah 299 orang dan yang menjadi sampel 

penelitian sebanyak 74 orang, yakni 37 orang untuk kelas eksperimen dan 37 

orang untuk kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik purposive sampling, di mana pada teknik purposive 

sampling peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil  karena ada 

pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan 

sendiri oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 

desain two group post-test only desain group. Instrumen yang digunakan yaitu tes 

kemampuan menulis cerpen. Tes diberikan hanya satu kali, dikarenakan penelitian 

ini bersifat komparatif maka harga skor variabel X1 dan variabel X2 dibandingkan 

satu dengan yang lain dengan menggunakan uji “t”. Setelah dilakukan penelitian, 

diperoleh bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen adalah sebesar 82,02, sedangkan 

nilai rata-rata untuk kelas kontrol adalah sebesar 72,56. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan uji “t”. Dari perhitungan uji hipotesis diperoleh 

thitung = 4,65, selanjutnya dikonsultasikan dengan ttabel pada taraf signifikansi 5% 

dengan df = (N1 +N2) - 2 = 72. Pada tabel t dengan df = 72 diperoleh ttabel pada 

taraf signifikansi 5% = 1,67. Kriteria pengujian menyatakan bahwa Ha diterima 

jika thitung> ttabel atau (4,65>1,67), maka hipotesis alternatif diterima yang 

menyatakan bahwa media audio efektif digunakan untuk mengubah lagu “Ayah” 

ciptaan Rinto Harahap menjadi teks cerpen pada siswa kelas X SMA Negeri 14 

Medan tahun pembelajaran 2014/2015. 
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