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Masalah dalam penelitian ini dirumusakan adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan 

media gambar terhadap kemampuan menulis puisi siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia di 

Kelas IV SDN 064972 Amplas TA 2013/2014”.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh penggunaan media gambar terhadap kemampuan menulis puisi siswa 

pada Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas IV SDN 064972 Amplas TA 2013/2014”. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian populasi. Untuk pengetahuan tersebut data diambil dari sampel 

yaitu kelas IV yang masing-masing terdiri dua kelas sebanyak 72 Siswa. Sampel diambil dari 

populasi yang terdiri dari dua kelas. Pengambilan data dilakukan dengan instrument tes dalam 

bentuk penugasan atau unjuk kerja, yaitu menulis puisi bebas. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen semu. Data diambil dengan menggunakan analisis 

statistik deskriptif  dan uji t. 

Hasil perhitungan pada pengolahan data diperoleh nilai rata-rata post-test di kelas 

eksperimen sebanyak 81,9 (sangat baik) dan standar deviasi adalah 1,53.  Sedangkan hasil post-

test kelas kontrol termasuk kategori cukup dengan rata-rata nilai 66,5. Berdasarkan pengujian 

hipotesis diketahui to sebesar 15,19. Selanjutnya to tersebut dikonsultasikan dengan table ttabel 5% 

dengan dk=n1 + n2-2, yakni 36+36-2, dari dk=70 diperoleh taraf signifikan 5%=1,66. Dengan 

demikian thitung > ttabel yakni 15,19 > 1,66, maka hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh 

penggunaan media gambar terhadap kemampuan menulis puisi siswa pada pelajaran Bahasa 

Indonesia di Kelas IV SDN 064972 Amplas TA 2013/2014 diterima. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan menggunakan 

media gambar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi di kelas IV SDN 

064972 Amplas TA 2013/2014”. Oleh karenanya guru perlu mempersiapkan media yang sesuai 

untuk materi yang mau diajarakan. Penggunaan media juga tidak harus mahal, namun juga dapat 

digunakan dari benda-benda yang sudah tidak digunakan lagi dan diberikan sedikit inovasi. 

 

 



 


