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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji kemampuan siswa kelas XI SMK Negeri 5 Mataram dalam 

menulis teks eksplanasi dengan menggunakan media gambar. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahuai pengaruh media gambar terhadap kemampuan menulis teks eksplanasi siswa kelas 

XI SMK Negeri 5 Mataram. Penelitian ini menggunakan penelitian metode Quasi Experimental 

Design. Bentuk desain quasi eksperimen yang digunakan dalam penelitan ini adalah one-group-

pretest-posttest. Desain ini hanya menggunakan satu kelas yaitu kelas eksperimen. Popilasi  

penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 5 Mataram. Sampel penelitian ini 

sebanyak 22 siswa yaitu kelas XI TSM. Instrumen penelitian ini adalah instrument tes uraian. Uji 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t dengan bantuan SPSS for windows versi 22. 

Berdsarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai rata-rata pretest yaitu 59.77 sedangkan nilai 

rata-rata posttest yaitu 75.68. Nilai signifikasi dari pair pretest-posttest yaitu 0,000. Nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0,00 < 0,05). Selain itu, nilai t hitung > t tabel (9,199>1,720). 

Hal ini menyatakan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa media gambar 

berpengaruh tinggi terhadap keterampilan menulis teks eksplanasi karena terdapat perbedaan 

keterampilan menulis teks eksplanasi siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakauana.  

Kata kunci: teks eksplanasi, media gambar, dan pembelajaran bahasa. 

ABSTRACT 

 

This study examines the ability of class XI students of SMK Negeri 5 Mataram in writing 

explanatory text using image media. The purpose of this study is to find out the influence of the 

image media on the ability to write explanatory text of class XI students of SMK Negeri 5 

Mataram. This research uses Quasi Experimental Design method. The form of quasi-experimental 

design used in this research is one-group-pretest-posttest. This design uses only one class, the 

experimental class. The research divide is all students of class XI SMK Negeri 5 Mataram. The 

sample of this study was 22 students, namely the XI TSM class. This research instrument is a test 

instrument. Hypothesis testing in this study using t-test with the help of SPSS for windows 

version 22. Based on the results of data processing, the average value of the pretest was 59.77 

while the posttest average value was 75.68. The significance value of the pretest-posttest pair is 

0,000. Significance values are smaller than 0.10 (0.00 <0.10). In addition, the value of t counts> t 

table (9,199>1,323). This states that Ha is accepted and H0 is rejected. It can be concluded that 

there are differences in students' explanatory text writing skills before and after being given 

advice. 

Keywords: text explanations, media images, and language learning. 
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A.  PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa Indonesia lebih 

mengedepankan keterampilan berbahasa dan 

bersastra. Dalam kurikulum 2013 

pembelajaran bahasa Indonesia disajikan 

dengan berbasis teks, dengan menempatkan 

bahasa Indonesia sebagai wahana untuk 

mengekspresikan perasaan dan pikiran 

(menalar). Keterampilan berbahasa setiap 

manusia merupakan kebutuhan mutlak 

karena bahasa adalah alat komunikasi antara 

manusia yang satu dengan yang lain, baik 

secara lisan maupun tulisan. 

Keterampilan berbahasa dalam 

kurikulum di sekolah mencangkup aspek 

yaitu: keterampilan menyimak, keterampilan 

berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Keempat 

keterampilan tersebut dipelajarkan secara 

terpadu dan berkaitan satu dengan lainnya. 

Dari keempat keterampilan tersebut peneliti 

memilih membahas keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu 

keterampilan yang memiliki peran penting 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Keterampilan menulis bukan hanya 

berperan penting dalam kehidupan sehari-

hari tetapi juga diperlukan dalam bidang 

akademik maupun nonakademik, terlebih 

lagi dalam pembelajaran menulis karya 

sastra. Belajar menulis karya sastra dapat 

melatih pikiran dan perasaan siswa dalam 

meningkatkan kreativitas dan imajinasi 

mereka. Salah satu tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia tingkat SMA adalah 

Smenikmati dan memanfaatkan karya sastra 

untuk memperluas wawasan dan 

meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam bidang kebahasaan.  

Banyak ragam menulis teks dalam 

pembelajaran di sekolah. Salah satunya yaitu 

menulis teks eksplanasi. Keterampilan 

menulis teks eksplanasi termuat dalam 

kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di 

Sekolah Menengah Kejuruan. Hal tersebut 

tercantum dalam standar isi Kurikulum 2013 

SMK khususnya materi pembelajaran 

bahasa Indonesia kelas XI semester kedua. 

Standar Kompetensi (SK) ke-16 yaitu 

menulis teks eksplanasi dengan Kompetensi 

Dasar (KD) 16.2 memproduksi teks 

eksplanasi kompleks yang koheren sesuai 

dengan karakteristik teks yang akan dibuat, 

baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini 

menunjukan kemampuan menulis teks 

ekplanasi sangat penting bagi siswa kelas XI 

SMK Negeri 5 Mataram.  

Penelitian mengenai kemampuan 

menulis teks eksplanasi masih sedikit 

dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu 

membahas tentang kemampuan menulis teks 

puisi, kemampuan menulis teks cerita 

pendek, kemampuan menulis teks 

prosedural, kemampuan menulis teks 

eksposisi. Selanjutnya media yang 

digunakan dalam penelitian berbeda-beda 

pula. Penelitian pertama yang dilakukan 

oleh Ritayani menggunakan media Wall 

Chart (Bagan Dinding). Penelitian kedua  

dilakukan oleh Susanti Vita Devi 2015 

menggunakan Media Video Pendek 

Fenomena Alam dan Sosial. Penelitian 

ketiga dilakukan oleh Martha Novitasari 

menggunakan media gambar seri. Penelitian 

selanjutnya dilakukan oleh Rosyida Oktarina 
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menggunakan media audiovisual. Oleh 

karena demikian, maka penelitian ini akan 

membahas kemampuan menulis teks 

eksplanasi dengan menggunakan medi 

gambar.  

Dalam kurikulum yang baru, menulis 

teks eksplanasi masih cukup sulit untuk 

pembelajaran pada anak kelas XI SMK 

karena siswa masih asing dengan 

pembelajaran tematik maupun pembelajaran 

berbasisi teks. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran di kelas, siswa diharapkan 

fokus pada materi yang disampaikan serta 

termotivasi dalam mengingat dan 

memperdalam pengetahuan awalnya. Hal ini 

akan memudahkan siswa dalam menulis teks 

eksplanasi. Dalam hal ini pula dibutuhkan 

penggunaan media yang tepat.  

Ada beragai media yang dapat 

digunakan dalam menulis teks eksplanasi. 

Media tesebut antara lain: media wall chart 

(bagan dinding), media gambar seri, media 

gambar dan media video film pendek. 

Dalam penelitian ini akan dipilih 

penggunaan media gambar. Pemilihan 

media gambar dalam penelitian ini karena 

media gambar merupakan sebuah karya seni 

yang banyak disukai siswa. Siswa lebih 

mudah tertarik dengan gambar yang mereka 

tangkap oleh indera penglihatannya. 

Penggunaan media gambar diharapkan dapat 

membantu siswa dalam memunculkan ide 

cerita sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis teks 

eksplanasi. 

Sementara itu, pemilihan kelas XI 

didasarkan pada beberapa pertimbangan. 

Pertama, karena pada kelas XI terdapat 

pembelajaran menulis teks eksplanasi. 

Kedua, karena siswa kelas XI SMK Negeri 5 

Mataram banyak mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran menulis teks eksplanasi, 

terutama dalam menuangkan ide cerita ke 

dalam bentuk tulisan, sehingga diperlukan 

solusi untuk memecahkan masalah tersebut. 

Peneliti memilih sekolah SMK Negeri 5 

Mataram karena berdasarkan beberapa 

alasan. Alasan pertama, sekolah ini 

merupakan sekolah yang telah menggunakan 

kurikulum 2013. Kedua, lokasi sekolah ini 

sangat strategis sehingga memudahkan 

proses penelitian. Ketiga, sekolah ini 

merupakan sekolalah tempat peneliti 

melaksanakan Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL).  

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas XI SMK Negeri 5 Mataram 

yaitu Ibu Nurhasanah, S.Pd. ditemukan 

adanya permasalahan terkait dengan 

pembelajaran menulis teks eksplanasi. 

Masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

Pertama, siswa kurang berminat dalam 

menulis. Hal tersebut dibuktikan ketika 

proses pembelajaran di kelas, siswa kurang 

antusias untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Kedua, media pembelajaran 

yang digunakan guru kurang tepat. Hal ini 

tentunya berpengaruh terhadap pemahaman 

siswa mengenai menulis teks eksplanasi. 

Ketiga, media gambar belum pernah 

diterapkan saat pembelajaran di kelas. 

Terdorong oleh adanya kenyatan-keenyatan 

yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini 

meneliti tentang Pengaruh Media Gambar 

Terhadap Kemampuan Menulis Teks 

Eksplanasi  Siswa Kelas XI SMK Negeri 5 

Maataram. 
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B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang di 

atasa, maka pokok permasalahan yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah Pengaruh Media Gambar 

terhadap Kemampuan Menulis Teks 

Eksplanai Siswa Kelas XI SMK Negeri 5 

Mataram Tahun  Ajran 2017/2018.   

C. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan permasalahan 

yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahuai pengaruh media gambar 

terhadap kemampuan menulis teks 

eksplanasi siswa kelas XI SMK Negeri 5 

Mataram. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis  

 Secara teorirtis penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dapat 

memperkaya diri dalam menyusun dan 

menggunakan metode mengajar yang tepat 

untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis cerpen.  

2. Manfaat Praktis  

  Penelitian ini secara praktis dapat 

memberikan informasi dan konstribusi yang 

positif bagi sekolah, guru mata pelajara 

Bahasa Indonesia dan siswa. 

a. Bagi  sekolah, hasil penelitian ini 

dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran keterampilan 

menulis cerpen dengan 

menggunakan media gambar 

dalam pembelajarn bahasa 

Indonesia. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini 

dpat digunakan untuk memilih 

media yang cocok untuk 

meningkatkan keterampilan 

menulis cerpen dan mendapatkan 

refrensi baru untuk menemukan 

metode pembelajaran bahasa 

Indonesia dalam menulis cerpen.   

c. Bagi siswa, hasil penelitian ini 

dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan 

menulis cerpen, meningkatkan 

daya pikir siswa, serta 

meningktkan kreativitas siswa.   

d. Bagi peneliti yaitu, untuk 

mengetahuai pengaruh media 

gambar terhadap kemampuan 

menulis cerpen siswa.  

e. Bagi pemerintah yaitu, hasil 

penelitian dapat digunakan 

sebagai masukan peningkatan 

kualitas pendidikan.  

 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional adalah 

penjelasan definisi dari variabel yang telah 

dipilih oleh peneliti. Judul peneliti yaitu 

Pengaruh Media Gambar Terhadap 

Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi  

Siswa Kelas XI SMK Negeri 5 Maataram. 

a. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau 

timbul dari sesuatu, orang, benda dan 

sebagainya (KBBI, 2008). Pengaruh 

yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah perubahan hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah diterapkan 

media gambar dalam keterampilan 

menulis teks eksplanasi.  
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b. Media gambar  

Media gambar adalah suatu gambar 

yang berkaitan dengan materi 

pelajaran yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan dari guru 

kepada siswa Sadiman Arief S. 

(2003:21). Media gambar yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

media gambar yang berisi gambar-

gambar yang berkaiatan dengan 

fenomena alam seperti, bencana 

banjir, gerhana matahari, gempa 

bumi dan gunung meletus. 

(Terlampir) 

c. Teks Eksplanasi  

Teks eksplanasi adalah teks yang 

menjelaskan tentang proses terjdinya 

atau teerbentuknya suatu fenomena 

alam. Struktur teks eksplanasi terdiri 

dari tiga. Pertama, pernyataan umum 

yaitu berisi statmen umum dan 

bersifat menarik, ringkas dan jelas. 

Kedua, pernyataan khusus atau 

penjelasan yaitu berisikan tentang 

penjelasan proses keberadaan dan 

proses terjadinya. Dan ketiga, 

kesimpulan, penutup atau interpretasi 

yaitu berisi tentang kesimpulan atau 

pernyataan tentang topik/proses yang 

dijelaskan. Teks eksplanasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini 

berupa teks tentang fenomena atau 

kejadian alam seperti, bencana 

banjir, gerhana matahari, gempa 

bumi, dan gunung meletus. 

 

G. HIPOTESIS PENELITIAN 

Ha : ada perbedaan hasil belajar sebelum 

dan setelah siswa kelas XI SMKN 5 

Mataram diberikan perlakuan media 

gambar dalam keterampilan menulis teks 

eksplanasi. 

H0 : tidak ada perbedaan hasil belajar 

sebelum dan setelah siswa kelas XI 

SMKN 5 Mataram diberikan perlakuan 

media gambar dalam keterampilan 

menulis teks eksplanasi. 

F. KAJIAN PUSTAKA 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini. Di 

bawah ini adalah salah satu penelitian yang 

relevan, disertai dengan perbedaanya. 

Penelitian dilakukan oleh Ritayani (2017) 

yang berjudul “Pengaruh Media Wall Chart 

(bagan dinding) Dalam Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Karangan 

Argumentasi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Sekongkang”. Tahun Ajaran 2016/2017. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ritayani 

bertujuan untuk mendeskripsikan 

keterampilan menulis karangan argumentasi 

dengan menggunakan media wall chart 

(bagan dinding).  Metode pengumpulan data 

yang di gunakan oleh Ritayani adalah adalah 

tes unjuk kerja dan dianalisis menggunakan 

uji-t. Hasil penelitian ini dapat 

meningkatkan kemampuan menulis 

khususnya menulis karangan argumentasi, 

setelah siswa diberi perlakuan pembelajaran 

dengan menggunakan media wall chart. 

Relevansinya dengan penelitian ini adalah 

sama-sama mencari pengaruh dari media 

yang diterapakan dalam menghasilkan 

sebuah teks. Perbedaannya terletak pada 

media yang digunakan. Ritayani 

menggunakan media Wall Chart sedangkan 

media yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah media gambar. perbedaan lainnya 

adalah sasaran atau objek penelitiannya, 

objek  Ritayani adalah siswa Kelas X SMA 

Negeri 1 Sekongkang, sedangkan penelitian 

ini mengambil sasaran siswa kelas XI 

SMKN 5 Mataram.  

 

H. LANDASAN TEORI 

 

Menulis 

Suparno dan Yunus (2008:3) menulis 

merupakan suatu kegiatan penyampaian 

(komunikasi) dan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Selanjutnya, 

Tarigan (2005:21)  mengemukakan bahwa 

menulis ialah menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang grafis yang menghasilkan 

suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang 

sehingga orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafis tersebut dan dapat 

memahami bahasa dan grafis itu. 

Sedangkan, dalam KBBI menulis diartikan 

sebagai mebuat huruf, angka dengan pena, 

serta melahirkan pikiran atau perasaan. Dari 

pengertian tersebut dapat dikatan menulis 

merupakan suatu representasi bagian dari 

kesatua-kesatuan bahasa yang melahirkan 

pikiran atau perasaan. 

Menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, 

tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Cohen (dalam Tarigan, 2013:19) menulis 

adalah tindakan komunikasi sebagai upayah 

membagi hasil observasi, informasi, fikiran, 

atau ide dan pengalaman kepada orang lain. 

Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan eksperesif. Dalam kegiatan 

menulis ini, penulis haruslah terampil 

memanfaatkan struktur bahasa, dan kosa 

kata. Keterampilan menulis tidak akan 

datang secara otomatis, tetapi harus melalui 

latihan dan praktik yang banyak dan teratur.  

Wiyanto (2009:21) berpendapat 

menulis mempunyai dua arti. Pertama, 

menulis berarti mengubah bunyi yang dapat 

didengar menjadi tanda-tanda yang dapat 

dilihat. Kedua, menulis mempunyai arti 

kegiatan mengungkapkan gagasan secara 

tertulis, orang yang melakukan kegiatan ini 

dinamakan penulis, sedangkan hasil 

kegiatannya dinamakan tulisan. Jadi, 

menulis merupakan suatu kegiatan 

komunikasi berupa penyampaian pesan 

(informasi) secara tertulis sebagai alat atau 

medianya. 

Byrne dalam Henry Guntur Tarigan, 

keterampilan menulis adalah kemampuan 

menungkan buah pikiran ke dalam bahasa 

tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai 

secara utuh, lengkap, dan jelas sehingga 

buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan 

kepada pembaca dengan berhsil. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan menulis 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengomunikasikan isi pikiran ke 

dalam bentuk tulisan. 

Teks Eksplanasi  

 Teks Eksplanasi adalah teks yang 

menjelaskan tentang proses terjadinya atau 

terbentuknya suatu fenomena alam atau 

sosial (Isnatun dan Farida, 2013: 80). 

Sependapat dengan Isnatun dan Farida, 

Koasih (2013:85) mengatakan bahwa teks 

eksplanasi adalah teks yang menerangkan 

atau menjelaskan mengenai proses atau 

fenomena alam maupun sosial. Explaining 
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has two main orientsions-to explain why and 

to explain how; often both will appear in an 

explanatory text, “eksplanasi memiliki dua 

orientasi utama, yakni untuk menjelaskan 

mengapa dan untuk menjelaskan bagaimana 

keduanya sering muncul dalam sebuah teks 

eksplanasi” (Knapp dan Watknis, 2005: 

126). Berdasarkan pendapat beberapa ahli 

tersebut, maka teks eksplanasi adalah teks 

yang menjelaskan dan menerangkan tentang 

proses terjadinya suatu fenomena alam 

maupun sosial. Teks eksplanasi harus 

menjawab mengapa dan bagaimana 

fenomena bisa terjadi.  

Struktur Teks Eksplanasi 

Anderson (2003:84) menyebutkan 

bahwa teks eksplanasi terdiri atas tiga 

bagian, yaitu (1) description in the 

introductory paragraph; (2) a squence of 

sentences that tell how or why; 3) a 

conclusion. Dari paparan tersebut dapat 

dijelaskan bahwa teks eksplanasi terdiri dari 

tiga struktur. Struktur pertama,  pernyataan 

umum (General Statement); adalah bagian 

yang berisi tentang penyampaian topik atau 

permasalahan yang menjelaskan proses 

mengapa serta bagaimana suatu fenomena 

baik alam ataupun sosial terjadi. Kedua, 

deretan penjelas; ialah bagian yang isinya 

mengenai urutan proses terjadinya sebuah 

kejadian berdasarkan urutan masa atau 

urutan proses. Ketiga, interpretasi; ialah 

bagian akhir yang biasanya berisi tentang 

penegasan atau kesimpulan dari keseluruhan 

isi. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

kemendikbud (2013:116) struktur teks 

eksplanasi dapat digambarkan seperti bagan 

berikut: 

 

Pengertian Media  

 Media merupakan alat bantu yang  

digunakan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar. Menurut Sadiman (2008:6), kata 

media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata  medium 

yang secara harfiah berarti perantara‟ atau 

„pengantar‟. Media yang dalam bahasa 

latinnya  medoe adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. 

 Briggs (melalui Komalasari, 

2013:112) berpendapat bahwa media adalah 

sebagai alat untuk memberikan perangsang 

bagi siswa agar terjadi proses pembelajaran. 

Senada dengan itu, Gagne (melalui 

Komalasari, 2013:111-112), menyatakan 

bahwa media adalah sebagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsang mereka untuk belajar. 

Selanjutnya,Soeparno (1988:1) berpendapat 

bahwa media adalah suatu alat yang dipakai 

sebagai saluran (channel) untuk 

menyampaikan suatu pesan (message) atau 

informasi dari suatu sumber (resource) 

kepada penerimanya (receiver). Berkaitan 

dengan pengertian tersebut, dalam dunia 

pengajaran, pada umumnya pesan atau 

informasi tersebut berasal  dari sumber 

informasi, yakni guru, sedangkan sebagai 

penerima informasinya adalah siswa. 

 Berdasarkan pengertian yang telah 

disebutkan di atas bahwa media adalah 

perantara atau pengantar informasi bahan 

pelajaran yang dirancang untuk menarik dan 

menumbuhkembangkan daya kreativitas 

siswa dan motivasi belajar siswa serta 

mempertinggi daya serap dan retensi belajar 
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siswa dalam usaha meningkatkan hasil 

belajar semaksimal mungkin. 

Pengertian Media Gambar 

Gambar atau foto merupakan salah 

satu media pembelajaran yang amat dikenal 

di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal 

ini disebabkan kesederhanaanya, tanpa 

memerlukan perlengkapan, dan tidak perlu 

proyeksikan untuk mengamatinya. Menurut 

Arief S. Sadiman, dkk dalam Sukiman 

menyatakan, diantara kelebihan media 

gambar atau foto adalah: 1) bisa 

menyampaikan pesan, 2) sifatnya kongkret 

dibanding dengan ungkapan verbal, dan 3) 

gambar dapat mengatasi ruang dan waktu.  

Menurut Sadiman Arief S. (2003:21)  

media gambar adalah suatu gambar yang 

berkaitan dengan materi pelajaran yang 

berfungsi untuk menyampaikan pesan dari 

guru kepada siswa. Media gambar ini dapat 

membantu siswa untuk mengungkapkan 

informasi yang terkandung dalam masalah 

sehingga hubungan antar komponen dalam 

masalah tersebut dapat terlihat dengan lebih 

jelas. Media gambar adalah penyajian visual 

dua dimensi yang memanfatkan rancangan 

gambar sebagai sarana pertimbangan 

mengenai kehidupan sehari-hari, misalnya 

menyangkut manusia, peristiwa, benda-

benda, dan tempat. Dari pendapat tersebut, 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

media gambar adalah media yang 

memvisualisasikan konsep ke dalam sebuah 

gambar dan menampakkan benda atau 

peristiwa, umum digunakan di mana-mana, 

dapat dimengerti dan dan dinikmati dalam 

pembelajaran. Media gambar akan 

memperjelas konsep dan instruksi yang 

dikomunikasikan guru, sehingga siswa lebih 

mudah mengerti dan menyerap informasi 

atau pengetahuan yang disampaikan.  

 

Kekurangan dan Kelebihan Medi 

Gambar 

 

Menurut Purwanto dan Alim (1997:63), 

kelebihan media gambar adalah:  

1. Sifatnya konkrit, gambar lebih 

realistis menunjukkan pokok 

masalah dibandingkan dengan 

media verbal semata, 

2. Gambar dapat mengatasi batasan 

ruang dan waktu, 

3. Media gambar dapat mengatasi 

keterbatasan pengamatan, 

4. Dapat memperjelas suatu 

masalah, dalam bidang apa saja, 

5. Murah harganya, mudah 

didapatkan dan digunakan.  

Sedangkan kelemahan media gambar 

menurut Purwanto dan Alim (1997:63) 

adalah: 

1. Gambar menekankan persepsi 

indera mata, 

2. Gambar berada yang terlalu 

kompleks kurang efektif untuk 

kegiatan pembelajaran, 

3. Ukurannya sangat terbatas untuk 

kelompok besar.  

Menurut Sadiman Arief S. 

(2003:25), ada enam syarat yang perlu 

dipenuhi oleh media gambar, yaitu : 1) 

Harus Autentik, gambar tersebut haruslah 

secara jujur melukiskan situasi seperti kalau 

orang melihat benda sebenarnya.  

Membicarakan atau menyampaikan suatu 

kejadian sesuai dengan kenyataan yang 

http://www.langkahpembelajaran.com/
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sebenarnya, seperti kalau menemukan buku 

tiga buah, samaikanlah  sesuai dengan 

banyak benda yang ditemukannya. 2) 

Sederhana, komposisinya hendak cukup 

jelas menunjukkan poin-poin pokok dalam 

gambar, jangan sampai berlebihan sehingga 

dapat membuat kesulitan siswa untuk 

memahaminya. 3) kurang Relatif, gambar 

dapat membesarkan atau mengecilkan 

objek/benda sebenarnya. Hendaknya dalam 

gambar tersebut terdapat sesuatu yang telah 

dikenal siswa sehingga dapat  membantu 

membayangkan gambar dan isinya. 4) 

Gambar sebaiknya mengandung gerak atau 

perbuatan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, gambar yang baik 

menunjukkan objek dalam keadaan 

memperlihatkan aktivitas tertentu sesuai 

dengan tema pembelajaran. 5) Gambar yang 

tersedia perlu digunakan sebaik-baiknya 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 6) 

Gambar hendaklah bagus dari sudut seni dan 

sesuai dengan tujuan p embelajaran yang 

ingin dicapai. 

Langkah-langkah Penyajian Media 

Gambar dalam Pembelajaran   

Anitah (2010: 10) mengatakan 

bahwa dalam pembelajaran hendaknya 

ditunjukan hal-hal yang perlu diperhatikan 

saat mempelajari gambar, antara lain:  

1. Apa yang harus dicari pembelajaran 

dalam gambar itu, 

2. Pembelajaran harus mengerti 

bagaimana mempelajari gambar, 

3. Bagaiamana pembelajaran 

memberikan kritikan terhadap 

gambar, 

4. Bagaimana hubungan gambar 

tersebut dengan materi pelajaran 

lain, 

5. Bila gambar terlampau luas, berikan 

dalam seri-seri gambar yang 

mempunyai ukuran logis, 

6. Waktu melihat gambar, mungkin 

tidak semua pembelajar dapat 

melihat dengan jelas, maka sesudah 

pembelajaran berakhir hendaknya 

gambar diletakan di tempat yang 

dijangkau oleh pembelajaran. 

Penerapan Media Gambar dalam 

Pembelajaran Menulis Teks Eksplanasi   

a. Persiapan 

  Sebelum persiapan hendaknya 

mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Guru memberi salam, berdoa, dan 

mengondisikan siswa untuk siap 

belajar 

2) Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran 

3) Guru mengecek media yang akan 

digunakan 

4) Guru meletakan peralatan-peralatan 

yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran (gambar-gambar 

terlampir) 

b. Pelaksanaan 

Hal yang perlu diperhaitikan pada 

saat penyajian media sebagai berikut: 

1) Guru membagikan gambar-gambar 

terkait dengan fenomena alam 

2) Siswa meperhatikan media gambar 

yang dibagikan oleh guru 
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3) Siswa harus memahami apa yang 

terkandung dalam media yang 

dibagikan 

4) Siswa kemudian membuat teks 

eksplanasi berdasarkan karakteristik 

teks eksplanasi dan keterkaitannya 

dengan media gambar yang sudah 

dibagikan  

c. Langkah akhir  

Setelah selesai mempelajari media 

gambar yang diperlihatkan kemudian 

siswa sudah selesai membuat teks 

eksplanasi, dilanjutkan dengan 

menilai hasil kerja siswa. 

 

I. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

dengan tipe kuasi eksperimen pendekatan 

kuantitatif. Ali (1993:140) menjelaskan 

bahwa kuasi eksperimen hampir mirip 

dengan eksperimen yang sebenarnya. 

Penggunaaan metode kuasi eksperimen ini 

didasarkan atas pertimbangan agar dalam 

pelaksanaan penelitian ini pembelajaran 

berlangsung secara alami, dan siswa tidak 

merasa dieksperimenkan.   

Desain penelitian dapat diartikan 

sebagai penggambaran secara jelas tentang 

hubungan variabel, pengumpulan data, dan 

analisis data sehingga dengan adanya desain 

yang baik peneliti maupun orang lain yang 

berkepentingan mempunyai gambaran 

tentang keterkaitan antara variabel yang ada 

dalam konteks penelitian. Bentuk desain 

quasi eksperimen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah one-group-pretest-

posttest. Pada penelitian ini, digunakan satu 

kelompok kelas, yaitu kelas eksperimen. 

Pada kelas eksperimen akan diberi 

perlakuan menggunakan media gambar.  

Arikunto (2006: 168-169) 

mengatakan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrument. Suatu 

instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendanya validitas 

instrument menunjukan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang validitas. 

Tes unjuk kerja menulis teks 

eksplanasi dalam penelitian ini sesuai 

dengan kurikulum SMK Negeri 5 Mataram, 

yaitu kurikulum 2013.  Hal ini bertujuan 

agar apa yang menjadi tujuan kurikulum 

tersebut dapat dilakukan siswa. Alat tes 

yang digunakan untuk mengambil data juga 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada 

oarang yang lebih ahli dalam bidang yang 

bersangkutan yakni dosen dan guru bahasa 

Indonesia SMK Negeri 5 Mataram sebagai 

expert judgement. 

 

Tabel Penilaian Teks Eksplanasi 

 

Persentase aspek :          aspek  
perolehan skor tiap aspek

total skor 
 100   

 

No Aspek yang dinilai Skor 

maksimal 

 Isi 10 

 Organisasi 10 

 Penggunaan 

bahasa 

10 

 Mekanik 10 

Skor Ideal 40 
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Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan uji-t. penggunaan teknik 

analisis ini dimaksudkan untuk 

mengobservasi hasil pengukuran dari satu 

kelompok sampel yang sama, yaitu 

keterampilan menulis teks eksplanasi 

sebelum dan sesudah diberikan 

pembelajaran media gambar. Seluruh 

perhitungan uji-t akan dihitung 

menggunakan for windows SPSS 22. Rumus 

uji-t dapat diperoleh dari Nurgiyantoro 

(2016 : 109) sebagai berikut : 

 ̅   ̅ 

√
  

  
 
  

  

 

Keterangan : 

 ̅  ̅  : simpangan baku perbedaan tara-rata 

hitung sampel ke 1 dan ke 2 

S
2  

:
 
varian populasi 

N1 N2  : jumlah subjek kelompok sampel ke 

1 dan ke 2 

Hasil dari t hitung akan 

dikomparasikan dengan t tabel untuk 

menguji hipotesis atau mengetahui tingkat 

signifikansi hasil eksperimen. Apabila t 

hitung < dari t tabel maka hasil tidak 

signifikan. Sebaliknya jika nilai t hitung < t 

tabel maka hasil diterima. Artinya ada 

pengaruh yang signifikan pembelajaran 

menggunakan media gambar terhadap 

kemampuan menulis teks eksplanasi. 

J. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengunji pengaruh penggunaan media 

gambar dalam pembelajaran keterampilan 

menulis teks eksplanasi siswa kelas XI SMK 

Negeri 5 Mataram. Penelitian ini dilakukan 

mulai tanggal 23 April s.d 7 Mei 2018. 

Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI 

SMK Negeri 5 Mataram dengan jumlah 22 

siswa.  

Penelitian ini membahas tentang 

pengaruh penggunaan media gambar dalam 

pembelajaran keterampilan menulis teks 

eksplanasi siswa kelas XI SMK Negeri 5 

Mataram. Data penelitian ini diperoleh dari 

skor perbandingan nilai pretest dan posttest. 

Pada penelitian ini, proseses belajar 

dilakukan sebanyak tiga kali. Pertemuan 

pertama, kedua dan ketiga. 

Tabel 4.2 

Distribusi frekuensi skor pretest ketrampilan 

menulis teks eksplanasi. 

Skor Nilai Frekuensi Ketuntasan 

12 30 1 TT 

16 40 1 TT 

18 45 3 TT 

20 50 3 TT 

22 55 2 TT 

24 60 5 TT 

26 65 1 TT 

30 75 1 T 

32 80 4 T 

36 90 1 T 

Tabel 4.2 di atas menunjukan bahwa 

siswa yang mendapat skor  12 dengan nilai 

30 ada satu orang, siswa yang mendapat 

skor 16 dengan nilai 40 ada satu orang, 

siswa yang mendapat skor 18 dan 20 dengan 

nilai 45 dan 50 ada tiga orang, siwa yang 

mendapat skor 22 dengan nilai 55 ada dua 

orang, kemudian siswa yang mendapat skor 

24 dengan nilai 60 ada lima orang, siswa 

yang mendapat skor 26 dengan nilai 65 ada 
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satu orang, siswa yang mendapat skor 75 

dengan nilai 75 ada satu orang, dan siswa 

yang mendapat skor 32 dengan  nilai 80 ada 

empat orang, serta siswa yang mendapat 

skor 36 dengan nilai 90 ada satu orang. 

Pernyataan tabel diatas dapat 

diketahuai bahwa siswa yang tuntas dari 

posttest berdasarkan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) 70 yaitu 15 siswa dari 

22 siswa. Siswa yang tidak tuntas yaitu tujuh 

orang. Siswa yang mendapatkan skor 

tertinggi diperoleh Faiz Nabil. Siswa yang 

mendapat skor terendah adalah Agus Tamrin 

dengan perolehan skor 18. 

Distribusi frekuensi skor pretest ketrampilan 

menulis teks eksplanasi 

Skor Nilai Frekuensi Ketuntasan 

18 45 1 TT 

22 55 1 TT 

24 60 1 TT 

26 65 2 T 

28 70 5 T 

30 75 1 T 

32 80 5 T 

36 90 5 T 

40 100 1 T 

 

Tabel 4.5 di atas menunjukan bahwa 

siswa yang mendapat skor 18 ada satu orang 

dengan nilai 45, siswa yang mendapat skor 

22 satu orang dengan nilai 55, selajutnya 

siswa yang mendapat skor 24 ada satu orang 

juga dengan nilai 60. Kemudian siswa yang 

mendapat skor 26 ada dua orang dengan 

nilai 65, siswa yang mendapatkan skor 28 

ada lima orang dengan nilai 70. Selanjutnya 

siswa yang mendapat skor 30 ada satu orang 

dengan nilai 75, siswa yang mendapat skor 

32 ada lima orang dengan nilai 80, begitu 

juga yang mendapat skor 36 ada lima orang 

dengan nilai 90 dan siswa yang mendapat 

skor 40 ada satu orang siswa dengan nilai 

100.   

Presentase Peningkatan Nilai Rata-

Rata Setiap Aspek Pembelajaran Menulis 

Teks Eksplnasi Dari Pretest ke Posttest  

1. ISI 

selisih skor  x 100 = 

posttest             

             
  

   
         

2. ORGANISASI 

 
  

   
         

3. PENGGUNAAN BAHASA 

 
  

   
         

4. MEKANIK 

 
  

   
         

Uji Normalitas Data 

        Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

Apabila data telah berdristribusi normal 

maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya 

yaitu uji t.  

Dasar pengambilan keputusan uji 

normalitas yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 

maka data penelitian berdistribusi normal. 

Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05 

maka data penelitian tidak berdistribusi 

normal. Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan menggunakan SPPSS for windows 
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versi 22, didapatkan nilai signifikansi pada 

pretest yaitu 0,335 > 0,05 maka data 

penelitian berdistribusi normal. Pada 

posttest nilai signifikansi yaitu 0,474. > 0,05 

maka data penelitian pada posttest juga 

berdistribusi normal. 

Uji-T Pretest dan Pottest 

Keterampilan Menulis Teks Eksplanasi  

Uji-t dalam penelitian ini digunakan 

untuk menguji perbedaan hasil menulis teks 

eksplanasi sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan media gambar. Uji-t skor pretest 

dan posttest keterampilan menulis dianalisis 

menggunakan rumus uji-t. Perhitunagan uji-t 

dilakukan dengan bantuan komputer 

program SPSS versi 22.  Hasil paired 

sampel test keterampilan menulis teks 

eksplanasi dapat dilihat berikut: 

Hasi analisis statistik deskriptif pada 

meliputi, mean sebesar 15,909 dengan 

standar deviasi 8,112. Nilai rata-rata sedikit 

lebih tinggi jika dibandingkan standar 

deviasi. Standar error mean sebesar 1,729, 

semakin kecil nilai standar error maka 

penduga sampel lebih akurat, standar error 

dipengaruhi oleh banyak sampel, maka 

standar error akan semakin kecil maka 

sampel semakin mewakili (repsentatif). 

Nilai standar error sebesar 1,729 

menunjukan sampel akurat. Lower (batas 

bawah) 19,506 sedangkan upper (batas atas) 

sebesar 12,506. Artinya, rentang setelah 

diberikan perlakuan berkisar 19,506 dan 

12,313. Nilai t sebesar 9,199 berada pada df 

21 dan signifikansi sebesar 0,000.  

Berdasarkan hasil output data 

menggunakan SPSS, jika nilai signifikansi 

<0,10 maka variabel bebas berpengaruh 

terhadap varabel terikat. Hasil analsisis data 

dengan melihat tabel pretest dan posttest 

seperti pada tabel paired samples test bahwa 

taraf signifikansi sebesar 0,000. Artinya 

nilai signifikansi pair pretest-posttest lebih 

kecil dari 0,05 (0,00<0,05). Dari penjabaran 

ini, penggunaan media gambar berpengaruh 

signifikan terhadap keterampilan menulis 

teks eksplanasi siswa. 

Hasil analisis diperoleh besarnya t 

hitung 9,199 dengan df 21. Nilai t hitung 

tersebut dikonsultasikan dengan nilai t  tabel 

pada taraf signifikansi 5% dan df 21. Nilai t 

tabel pada taraf 5% yaitu 1, 720 (terlampir).  

Jadi t hitung lebih besar dari t tabel (9,199 > 

1,720). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan kemampuan menulis 

teks eksplanasi dengan menggunakan media 

gambar.  

Signifikansi Penelitian 

Dalam bahasa inggris umum, kata 

“significan” mempunyai makna penting, 

sedang dalam pengertian statistik kata 

tersebut mempunyai makana “benar” tidak 

didasarkan secara kebetulan. Nilai 

signifikansi dari suatu hipotesis adalah nilai 

kebenaran dari hipotesis yang diterima atau 

ditolak. Jika kita memilih signifikansi 

sebesar 0,01, maka artinya hasil penelitian 

mmepunyai kesempatan untuk benar sebesar 

99% dan untuk salah sebesar 1%.  

Secara umum dalam penelitian biasanya 

menggunkan angka signifikansi sebesar 

0,01, 0,05 dan 0,1.  Pertimbangan 

penggunaan angka tersebut didasarkan pada 

tingkat kepecayaan (confidence interval) 

yang diinginkan oleh peneliti. Angka 

signifikansi sebesar 0,01 mempunyai 
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pengertian bahwa tingkat kepercayaan atau 

keinginan untuk mempeoleh kebenaran 

dalam penelitian adalah sebesar 99%. Jika 

angka signifikansi sebesar 0.05, maka 

tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dan jika 

angka signifikansi sebesar 0,1, maka tingkat 

kepercayaan adalah sebesar 90%. Dalam 

penelitian ini dipakai signifikaansi 0,05 dan 

diperoleh t hitung 9,199 lebih besar dari t 

tabel 1,720 artinya terdapat peningkatan 

kemampuan menulis teks eksplanasi dengan 

menggunakan media gambar. 

PEMBAHASAN  

Penelitian yang berjudul “Pengaruh 

media gambar terhadap kemampuan menulis 

teks eskplanasi siswa kelas XI SMK Negeri 

5 Mataram” bertujuan untuk menguji 

penggunaan media gambar dalam 

pembelajaran menulis teks eksplanasi siswa 

kelas XI SMK Negeri 5 Mataram. Penelitian 

ini menggunakan one group pretest posttest, 

yaitu pemberian pretest dan posttest untuk 

satu kelompok kelas yaitu kelas eksperimen. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah teknik purposive sampling. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI TSM berjumlah 22 orang 

siswa.  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

sebanyak tiga kali pertemuan. Pertemuan 

pertama dilakukan untuk mendapatkan hasil 

pretest, untuk mengetahui keterampilan awal 

siswa sebelum diberikan perlakuan. 

Pertemuan kedua yakni untuk memberikan 

pembelajaran bagaimana cara menulis teks 

eksplanasi. Kemudian pada pertemuan 

ketiga kegiatan belajar dengan 

menggunakan media gambar serta untuk 

mendapatkan hasil posstest siswa yaitu 

mengetahui keterampilan menulis teks 

eksplanasi setelah diberikan perlakuan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

didaptkan dari 22 siswa mengenai 

perbandingan menulis teks eksplanasi siswa 

anatara pretest dan posttest terdapat 

beberapa perbedaan skor yang diperoleh 

masing-masing siswa pada tiap aspek 

penilaian menulis teks eksplanasi. Aspek 

penilaian teks eksplanasi terdiri dari, isi, 

organisasi, penggunaan bahasa, dan 

mekanik. Dari keempat aspek penilaian 

tersebut, skor tertinggi yaitu 10 dan skor 

terendah yaitu 2. Jumlah skor 22 jika semua 

benar.  

Dari hasil penelitian, maing-masing 

aspek mengalami peningkatan. Aspek isi 

mengalami peningkatan sebanyak 10%, 

aspek organisasi mengalami 24%, aspek 

penggunaan bahasa mengalami peningkatan 

sebanyak 27%, dan aspek mekanik 

mengalami peningkatan sebanyak 21%.  

Sebelum melakukan pengujuan 

hipotesis, terlebih dahulu data harus diuji 

normlitasnya. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji normalitas 

dengan menggunakan SPSS for windows 

versi 22.  Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas juga dilakukan sebagai syarat 

dalam pengujian hipotesis. Nilai signifikansi 

yang didapatkan melalui uji normalitas yaitu 

0,335 untuk pretest dan 0,474 untuk posttest. 

0,335 > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. Pada posttest nilai 

signifikansi yaitu 0,474. 0,474 > 0,05 maka 

data penelitian pada posstest juga 

berdistribusi normal.  
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Analisis data yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis adalah paired sample 

test dengan menggunakan SPSS for windows 

versi 22. Paired sample test ini digunakan 

untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata dua sampel yang 

berpasangan. Dua sampel yang dimaksud 

adalah dua sampel yang sama namun 

mempunyai dua data, dalam hal ini yang 

dimaksud adalah data pretest dan data 

posttest siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data, nilai 

t hitung 9, 199 dan t tabel pada taraf 

signifikansi 5% atau 0,05 adalah 1,720 . Jika 

angka signifikansi sebesar 0.05, maka 

tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hal ini 

menunjukan t hitung lebih besar dari t tabel 

(9,199>1,720) sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini dinyatakan diterima. Artinya, 

terdapat pengaruh yang signifikan atau ada 

perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah 

siswa kelas XI SMKN 5 Mataram diberikan 

perlakuan media gambar dalam 

keterampilan menulis teks eksplanasi. 

Sementara itu, hipotesis nol (H0) yang 

menyatakan tidak ada perbedaan hasil 

belajar sebelum dan sesudah siswa kelas 

SMKN 5 Mataram diberikan perlakuan 

media gambar dalam keterampilan menulis 

teks eksplanasi ditolak.  

Pengaruh Media Gambar terhadap 

Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi 

Siswa Kelas XI SMK Negeri 5 Mataram 

  Berdasarkan hasil analisis data 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

penggunaan media gambar terhadap 

keterampilan menulis teks eksplanasi. Uji-t 

data pretest dan posttest keterampilan 

menulis eks eksplanasi dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan keterampilan menulis 

teks eksplanasi sebelum dan sesudah 

perlakuan. Hasil analisi data pada tabel 

paired samples test menunjukan bahwa 

media gambar berpengaruh signifikansi 

0,00<0,05. 

  Hal yang membedakan antara 

teks eksplanasi sebelum dan sesudah 

perlakuan terletak pada isi teks, hal ini bisa 

dilihat dari hasil teks eksplanasi siswa. Hal 

tersebut disebabkan karena saat posttest 

dengan menggunakan media gambar 

terdapat informasi-informasi yang dapat 

siswa gunakan untuk mengembangkan ide-

ide dalam menyusun teks eksplanasi. Media 

gambar sebagi alat bantu dalam kegiatan 

belajar mengajar dalam rangka mendorong 

motivasi belajar siswa. Hal ini bisa 

dibuktikan dari hasil tulisan siswa antara 

pretest dan posttest. .  

L. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah hasil analisis 

data dan pembahasan dapat dismpulkan 

penggunaan media gambar berpengaruh 

terhadap keterampilan menulis teks 

eksplanasi siswa kelas XI SMK Negeri 5 

Mataram. Terdapat perbedaan signifikan 

keterampilan menulis teks eksplanasi siswa 

dengan menggunakan media gambar 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

(mean) pretest yaitu 59, 77 dan posttest 75, 

68. Nilai signifikansi dari pair pretest-

posttest yaitu 0,000. Nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05).  Media gambar 

berpengaruh terhadap keterampilan menulis 

teks eksplanasi siswa. Pada penelitian ini 
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didapatkan bahwa nilai t hitung > t tabel 

(9,199>1,323). Hal ini menyatakan bahwa 

Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat 

peningkatan kemampuan menulis teks 

eksplanasi dengan menggunakan media 

gambar. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka 

Saran yang bisa diberikan dalam penelitian 

sebgai berikut: 

1. Bagi guru bahasa Indonesia kelas XI 

diharapkan agar dapat menggunakan 

media gambar dalam materi 

pembelajaran menulis teks 

eksplanasi. 

2. Bagi pihak sekolah sebaiknya dapat 

memfasilitasi dan mendukung 

pengembangan media pembelajaran, 

mengingat pentingnya dan 

bergunanya media dalam proses 

belajar mengajar karena dapat 

membantu peserta didik dalam 

menerima materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian 

ini dapat digunakan bagi peneliti 

selanjutnya sebagi referensi untuk 

melanjutkan penelitian ini. Hal ini 

perlu dilakukan agar proses 

pembelajaran di masa-masa 

selanjutnya lebih inovatif dan 

berkembang sesuai dengan kemajuan 

jaman yang semakin modern.  
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