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ABSTRAK 

Dewi Mentari, Nim 2133111014, Pengaruh Media Gambar terhadap 

Kemampuan Menulis Teks Berita pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Bosarmaligas Tahun Pembelajaran 2017/2018. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Program Studi Bahasa Indonesia/S-1 Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media gambar terhadap 

kemampuan menulis teks berita pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Bosarmaligas Tahun Pembelajaran 2017/2018. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen dengan desain penelitian one group pre-test post-test. 

Desain penelitian ini mengujicobakan media gambar terhadap kemampuan 

menulis teks berita kemudian mengetahui perbedaan penggunaannya atau 

meninjau pengaruhnya melalui hasil belajar siswa. Populasi penelitian ini adalah 

semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bosarmaligas yang terdiri dari 4 kelas 

dengan jumlah siswa 166 orang siswa. Dari jumlah tersebut ditentukan sampel 

sebanyak 40 orang. Teknik pengumpulan sampel dilakukan secara random kelas 

yaitu teknik penarikan sampel dengan setiap anggota populasi memiliki 

kesempatan yang sama menjadi sampel. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa kemampuan menulis teks berita sebelum menggunakan media 

gambar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bosarmaligas Tahun Pembelajaran  

2017/2018 dalam kategori cukup karena nilai rata-rata 60,67 dan kemampuan 

menulis teks berita sesudah menggunakan media gambar pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Bosarmaligas Tahun Pembelajaran 2017/2018 dala kategori baik 

dengan nilai rata-rata 82,75. Hasil perhitungan uji normalitas diperoleh kelompok 

pre-test memperoleh harga        = 0,1217 dan         = 0,140 ternyata         < 

       = 0,1217 < 0,140. Hal ini membuktikan bahwa data hasil menulis berita 

siswa tanpa menggunakan media gambar tidak berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan varians kelompok sampel yang diteliti diperoleh           = 1,38 dan 

       = 2,11. Harga         <        yaitu 1,38 < 2,11. Hal ini membuktikan 

bahwa varians populasi adalah homogen. Hasil perhitungan uji “t” adalah    lebih 

besar daripada        yaitu 18,87 lebih besar dari 2,02. Pada taraf perhitungan 

signifikan 5 %, maka hasil perhitungan uji hipotesis nihil ditolak dengan hipotesis 

akternatif diterima hal ini membuktikan bahwa media gambar berpengaruh dalam 

menulis teks berita pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bosarmaligas Tahun 

Pembelajaran 2017/2018. 
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