
 

 

 

ABSTRAK 

 

Endang N.Y Manullang, NIM 2103111020, Pengaruh Metode Pembelajaran 

Komunikatif Terhadap Kemampuan Menulis Teks Diskusi Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 3 Teluk Mengkudu Satap Tahun Pembelajaran 2015/2016, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 

komunikatif terhadap kemampuan menulis teks diskusi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Teluk Mengkudu Satap Tahun Pembelajaran 2015/2016 yang berjumlah 

60 orang siswa. sampel diambil secara acak kelas yaitu kelas VIII-1 dan VIII-2 

yang masing-masing kelas berjumlah 30 orang. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen. Instrumen yang digunakan adalah tes 

esai. 

Dari pengolahan data menunjukkan bahwa kemampuan menulis teks 

diskusi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Teluk Mengkudu Satap Tahun 

Pembelajaran 2015/2016 dengan menggunakan metode pembelajaran komunikatif 

di kelas eksperimen masuk ke dalam kategori baik dengan nilai rata-rata = 82.93, 

standar deviasi = 7.36 sedangkan kemampuan menulis teks diskusi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 3 Teluk Mengkudu Satap Tahun Pembelajaran 2015/2016 

dengan menggunakan metode ekspositori di kelas kontrol masuk ke dalam 

kategori cukup dengan nilai rata-rata = 66.76, standar deviasi = 5.19. Dari uji data 

hasil kelas eksperimen dan kelas kontrol di dapat kedua data berdistribusi normal. 

Dari uji homogenitas di dapat bahwa sampel penelitian ini berasal dari populasi 

yang homogen. Setelah uji normalitas dan homogenitas, di dapatlah to sebesar 

9.74. selanjutnya to diketahui, kemudian dikonsultasikan dengan tabel t pada taraf 

signifikan 5% dengan df = N-1 = 30-1 = 29 dari df = 30 diperolah taraf signifikan 

5% = 2.04, karena to yang diperoleh lebih besar dari tabel yaitu 9.74 > 2.04, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh metode pembelajaran 

komunikatif terhadap kemampuan menulis teks diskusi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Teluk Mengkudu Satap Tahun Pembelajaran 2015/2016. 
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