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ABSTRAK 
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah hasil 

pembelajaran menulis cerpen kelas kontrol dengan tidak menggunakan media 

lagu daerah pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 

Sekongkang?; (2) Bagaimanakah hasil pembelajaran menulis cerpen kelas 

eksperimen  melalui penggunaan media lagu daerah pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Sekongkang ?; (3) Bagaimanakah 

perbandingan hasil pembelajaran menulis cerpen kelas eksperimen yang 

menggunakan media lagu daerah dan kelas kontrol yang tidak menggunakan 

media lagu daerah pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 

1 Sekongkang?;. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil 

pembelajaran menulis cerpen kelas kontrol dengan tidak menggunakan media 

lagu daerah pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 

Sekongkang. Untuk mengetahui hasil pembelajaran menulis cerpen kelas 

eksperimen melalui penggunaan media lagu daerah pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Sekongkang. Untuk mengetahui 

perbandingan hasil pembelajaran menulis cerpen kelas eksperimen yang 

menggunakan media lagu daerah dan kelas kontrol yang tidak menggunakan 

media lagu daerah pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 

1 Sekongkang. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan di 

SMA Negeri 1 Sekongkang, kelas eksperimennya adalah kelas X.1, sedangkan 

kelas kontrolnya adalah kelas X.2. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini teknik tes dan non tes. Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh hasil yaitu “t” hitung lebih besar dari “t” tabel pada taraf signifikasi 5% 

yaitu (14,725 > 1,682) sehingga penelitian ini dinyatakan “signifikan” dengan 

demikian kesimpulan yang diperoleh: “Meningkatnya hasil belajar kelas 

eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 Sekongkang tahun pelajaran 2015/2016, hal 

ini menunjukkan Ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol pada mata pelajaran bahasa Indonesia tahun pelajaran 2015/2016, 

dan hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi: Meningkatnya hasil belajar kelas 

eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X  di SMA Negeri 1 Sekongkang tahun pelajaran 2015/2016 

diterima. 

 

Kata Kunci: Media Lagu Daerah, Pembelajaran Menulis, Cerpen.  
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ABSTRACT 

 

The formulation of  issue in this research is (1) How is the output of learning 

writing short story in control class by not using the media  of Sumbawa Song for 

Bahasa Indonesia subject class X in SMA Negeri 1 Sekongkang? (2) How is the 

output of learning writing short story in experiment class through using the media 

of Sumbawa Song on Bahasa Indonesia Subject class X in SMA Negeri 1 

Sekongkang? (3) How is the output comparison of  learning writing short Story in 

experiment class  and control class which is not using the media of Sumbawa 

Song on Bahasa Indonesia Subject class X in SMA Negeri 1 Sekongkang. The 

objective of this research is to know the result of learning writing short story in 

control class which does not use the media of Sumbawa Song on  Bahasa 

Indonesia Subject class X in SMA Negeri 1 Sekongkang. To know the result of 

learning writing short story in experiment class through using the media of 

Sumbawa Song on  Bahasa Indonesia Subject class X in SMA Negeri 1 

Sekongkang, to know the comparison of the result of learning writing short story 

of experiment class which uses  the media of Sumbawa Song and control class 

which does not on  Bahasa Indonesia Subject class X in SMA Negeri 1 

Sekongkang. This research is an experiment research which carried out in SMA 

Negeri 1 Sekongkang. The experiment Class is X1, while the Control Class is X2. 

The technique of data gathering which is used in this research is test and non test.  

Based on the result of data analysis, obtained the result  i.e. “t” calculated 

preponderant from “t” the table of significance level 5%  i.e. (14,725 > 1,682), so 

this research is stated  ”Significance”, therefore, the obtained conclusion” The 

risen of the learning result of experiment class compared with control class on 

Bahasa Indonesia Subject  class X in SMA Negeri 1 Sekongkang  in academicc  

years 2015/2016. This indicated,  there are  difference of learning result between 

experiment  and control class on Bahasa Indonesia in academic years 2015/2016, 

and the Alternative Hypothesis (HA) said: The risen of learning result of 

experiment class on Bahasa Indonesia Subject  class X SMA Negeri 1 

Sekongkang in academic years 2015/2016  is accepeted. 

 

Key word: The media of Sumbawa Song, Learning Writing, Short Story 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan 

tanggung jawab bersama antara 

pemerintah, masyarakat, dan 

orangtua. Kerjasama antara ketiga 

pihak diharapkan dapat menunjang 

tercapainya tujuan pendidikan 

Nasional, yaitu untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya. Dalam Undang-undang 

RI Nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya dalam UU RI Nomor 20 

(2003: 2) . 

Penyebab rendahnya mutu 

pendidikan di Indonesia antara lain 

adalah masalah efektifitas, efisiensi, 

dan standardisasi pengajaran. Hal 

tersebut masih menjadi masalah 

pendidikan di Indonesia pada 

umumnya. Menurut Hartono (2007 

:232) pembelajaran sastra pada 

kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dalam Kajian 

Kurikulum Bahasa Indonesia secara 

umum disebutkan sebagai berikut : 

(1) Siswa mampu menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperhalus 

budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa, dan (2) siswa mampu 

menghargai dan membanggakan 

sastra Indonesia sebagai khasanah 

budaya dan intelektual manusia 

Indonesia. 

Secara umum, jenis karya 

sastra dapat digolongkan ke dalam 

bentuk prosa, puisi, dan drama yang 

dilaksanakan melalui kegiatan 

mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis. Keempat aspek 

keterampilan ini memiliki hubungan 

yang erat dalam pembelajarannya. 

Dalam kegiatan pembelajaran bahasa 

Indonesia, menulis  adalah 

salah  satu  kegiatan  yang  harus  dih

adapi  siswa  dalam  proses 

pembelajaran, terutama untuk mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

Melalui kegiatan menulis diharapkan 

siswa dapat menuangkan ide-ide atau 

gagasan baik yang bersifat ilmiah 

maupun imajinatif. Oleh karena 

itu,  sekolah tempat mengenyam 

pendidikan diharapkan dapat 

memberikan pembelajaran tentang 

menulis dengan baik melalui metode 

yang tepat sehingga potensi dan daya 

kreatifitas siswa dapat tersalurkan. 

Standar Kompetensi mata 

pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia aspek bersastra kelas X 

untuk subaspek menulis 

menyebutkan bahwa : siswa mampu 

menentukan topik yang berhubungan 

dengan kehidupan diri sendiri untuk 

menulis cerita pendek, menulis 

kerangka cerita pendek dengan 

memperhatikan kronologi waktu dan 

peristiwa, mengembangkan kerangka 

yang telah dibuat dalam bentuk 

cerpen (pelaku, peristiwa, latar, 

konflik) dengan memperhatikan dan 

mengembangkan pilihan kata, tanda 

baca, dan ejaan, menentukan topik 

yang berhubungan dengan 

pengalaman orang lain untuk menulis 
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cerita pendek, menulis kerangka 

cerita pendek dengan memperhatikan 

pelaku, peristiwa dan latar (silabus 

KTSP SMA kelas X). 

Berdasarkan hasil wawancara 

terhadap guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia di kelas X di SMA Negeri 

1 Sekongkang yang dilakukan oleh 

penulis pada tanggal 26 September 

2015 bahwa pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia khususnya 

keterampilan menulis cerpen sudah 

diajarkan tetapi masih belum  

mencapai kriteria ketuntasan 

minimum. Hal ini dibuktikan dengan 

masih rendahnya nilai siswa kelas X. 

Dari 22 orang siswa,  16 siswa  

mendapat nilai di bawah KKM  yaitu 

75.   

Dalam pembelajaran guru 

masih menggunakan metode 

ceramah, diskusi dan banyak 

memberikan tugas kepada siswa, 

sehingga siswa tidak berminat dan 

cendrung bosan dalam mengikuti 

proses belajar mengajar. Hal lain  

apabila guru menggunakan metode 

ceramah ketika mengajar dikelas 

dapat memberikan respon yang 

kurang positif untuk membentuk 

siswa berfikir kreatif.    

 Dalam menulis cerpen siswa 

masih kesulitan dalam menemukan 

tema, kerangka dari suatu cerpen, 

kesulitan dalam menuangkan setiap 

ide-ide dan gagasan yang mereka 

miliki, kesulitan menambahkan 

kalimat pertama untuk mulai 

menulis, dan kurangnya minat siswa 

untuk mulai menulis, sehingga siswa 

kurang termotivasi dalam 

pembelajaran menulis cerpen, 

dengan berkurangnya motivasi siswa 

berdampak pada kemampuan 

menulis siswa dan nilai yang 

diperoleh khususnya dalam aspek 

menulis cerpen rendah. 

 Rendahnya kemampuan siswa 

tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya bersumber dari 

guru dan siswa. Dengan demikian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

peran guru sangat dominan dalam 

menjalankan proses kegiatan 

pembelajaran. Siswa  kurang  aktif 

dan sering kali metode ceramah, 

diskusi dan pemberian tugas 

menimbulkan kebosanan bagi siswa 

dalam pembelajaran menulis cerpen 

sehingga karya yang dihasilkan siswa 

kurang maksimal. Cerpen yang 

dibuatnya kurang menarik karena 

bahasa yang digunakan monoton, 

dan pengembangan ide atau gagasan 

kurang bervariasi. Tarigan 

menjelaskan dalam bukunya bahwa 

pembelajaran mengarang belum 

terlaksana dengan baik di sekolah 

karena hanya terletak pada cara guru 

mengajar (2008). Kondisi inilah yang 

kemudian melatarbelakangi peneliti 

dengan memanfaatkan media lagu 

Daerah sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan 

pembelajaran menulis cerpen siswa 

kelas X di SMA Negeri 1 

Sekongkang.   

Alternatif yang ditawarkan 

dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan pemanfaatan media 

lagu daerah dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran khususnya 

aspek menulis cerpen. Pemanfaatan 

lagu daerah diharapakan mampu 
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meningkatkan dan memotivasi siswa 

dalam menulis cerpen. Penggunaan 

media lagu daerah Sumbawa dipilih 

oleh peneliti sebagai alternatif solusi 

karena semua orang tentunya senang 

mendengar lagu, termasuk siswa 

kelas X yang sedang senang-

senangngya mendengarkan lagu. 

Melalui lagu pembelajaran lebih 

santai, menyenangkan, dan materi 

pembelajaran bisa lebih cepat untuk 

dimengerti. Dengan menggunakan 

media lagu dapat memberikan 

stimulus kepada siswa untuk 

mengembangkan bakat, ide-ide dan 

gagasan yang dimiliki. 

Oleh karena itu media Lagu 

Daerah Sumbawa akan sangat 

membantu siswa dalam pembelajaran 

menulis cerpen pada kelas 

eksperimen. Perlunya Penelitian ini 

untuk membantu guru menghasilkan 

pengetahuan yang relevan di dalam 

kelas untuk memperbaiki mutu 

pelajaran dalam jangka pendek, dan 

dapat memberikan inovasi dalam 

kegiatan pembelajaran khususnya 

pelajaran bahasa Indonesia. 

B. METODE PENELITIAN 

1. Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah cara 

ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

(Sugiyono, 2010:2). Adapun  metode 

yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif  adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2010:7). 

Sedangkan jenis penelitiannya adalah 

penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen merupakan penelitian 

yang digunakan untuk mencari 

pengaruh treatment (perlakuan) 

tertentu (Sugiyono, 2010:6). 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui, mendeskripsikan, dan 

menginterpretasikan data secara jelas 

dan rinci tentang peningkatan 

menulis cerpen melalui media lagu 

daerah. Adapun rancangan penelitian 

eksperimen yang digunakan yaitu 

post test eksperiment design. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah objek atau 

subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian (Riduwan, 2013:54). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Sekongkang Tahun 

Pelajaran 2015/2016, yang berjumlah 

120 siswa.  

Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2010:81). Teknik sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik random sampling 

(teknik acak). Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X.1 

sebagai kelas eksperimen yang 

berjumlah 22 siswa dan kelas X.2  

sebagai kelas kontrol berjumlah 22 

siswa.  

3. Data dan Sumber Data 



 
 

4 

Data adalah keterangan 

mengenai suatu keadaan pada 

sejumlah responden (Purwanto, 

2013:184). Data dalam penelitian ini 

berupa data kuantitatif deskriptif 

yaitu nilai siswa dalam pembelajaran 

menulis cerpen melalui penggunaan 

media lagu daerah. Adapun wujud 

data dalam penelitian ini ialah berupa 

data tertulis. 

Sedangkan (Arikunto, 

2010:172) berpendapat sumber data 

merupakan subjek atau tempat data 

bisa  didapatkan. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X.1 

dan kelas X.2. Kelas X.1 berjumlah 

22 siswa, terdiri dari 9 siswa berjenis 

kelamin perempuan dan 13 siswa 

berjenis kelamin laki-laki sebagai 

kelas eksperimen. Sedangkan kelas 

X.2 berjumlah 22 siswa, terdiri dari 9 

siswa berjenis kelamin perempuan 

dan 13 siswa berjenis kelamin laki-

laki sebagai kelas kontrol. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

adalah prosedur yang sistematika dan 

standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan (Tanzeh Ahmad, 

2009:57). Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut : 

a. Tes 

Tes merupakan instrument 

pengumpulan data yang berisi 

serangkaian pertanyaan atau 

latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan 

pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan, atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau 

kelompok (Riduwan, 2007:30). 

Bentuk tes yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menulis 

cerpen dengan media lagu daerah. 

Bentuk tes ini berupa soal esay. 

Tes berupa soal esay dilaksanakan 

untuk mengetahui keterampilan 

siswa dalam menulis cerpen 

dengan memperhatikan kriteria-

kriteria penilaian yang telah 

ditentukan. Kriteria-kriteria 

penilaian tersebut yaitu,  (1) judul, 

(2) alur, (3) tokoh dan penokohan, 

(4) latar, (5) diksi dan gaya 

bahasa, (6) amanat, dan (7) 

kepaduan antar unsur.   

b. Non Tes 

Bentuk non tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan 

dokumentasi 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses 

percakapan dengan 

maksud untuk 

mengonstruksi mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, motivasi, 

perasaan, dan sebagainya 

yang dilakukan dua pihak 

yaitu pewawancara 

(interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan 

dengan orang yang 

diwawancarai 

(interviewee) (Bungin, 

2011:155). Bentuk 

wawancara yang dilakukan 

yaitu secara terstruktur 

terhadap guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia 

dengan pertanyaan 

mengenai permasalahan 
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pembelajaran menulis 

cerpen pada siswa kelas X 

di SMA Negeri 1 

Sekongkang. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah 

kegiatan untuk 

memperoleh data langsung 

dari   tempat penelitian, 

meliputi buku-buku yang 

relevan, peraturan-

peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film 

dokumenter, dan data yang 

relevan  (Riduwan, 

2013:77). 

5. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan 

kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain 

terkumpul (Sugiyono, 2010:147). 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu kuantitatif 

berupa statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaiamana adanya 

tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 

2010:147). Teknik analisis data 

adalah cara yang harus digunakan 

oleh peneliti dalam rangka 

menganalisis data yang sudah 

dikumpulkan untuk memperoleh 

kesimpulan. Adapun rumus dalam 

mengalisis data yaitu menggunkan 

rumus t-tes. 

 

6. Teknik Penyajian Data 

Data yang dikumpulkan dalam 

proses pengumpulan data merupakan 

data yang berserakan, tidak beraturan 

dan sulit dibaca, agar tersusun dalam 

bentuk yang teratur dan mudah 

dibaca maka dilakukan penyajian 

data atau penyusunan data. 

Dengan demikian, penyajian 

data adalah kegiatan menyusun data 

mentah yang berserahkan menjadi 

lebih teratur sehingga mudah dibaca, 

dipahami dan dianalisis. Penyajian 

data dilakuakan untuk mengukur 

data, data yang disajikan dalam 

bentuk skor atau nilai akhir dari tes 

yang diberikan kepada siswa.  

Teknik penyajian data dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu : 

Membuat tabel dan grafik. Dalam 

penelitian ini penyajian data 

dilakukan dengan menggunakan 

tabel. Tabel merupakan kumpulan 

angka-angka yang disusun menurut 

kategori-kategori sehingga 

memudahkan dalam pembuatan 

analisis data. Penyajian  data dalam 

bentuk tabel bertujuan untuk 

memberikan informasi dan gambaran 

dan mengenai jumlah secara 

terperinci sehingga memudahkan 

pengolah data dalam menganalisis 

data tersebut.  Adapun susunan tabel 

dalam teknik penyajian data yaitu: 

Kolom nomor, nama siswa, mean 

kelas kontrol, mean kelas 

eksperimen, perbedaan mean kelas 

kontrol dan eksperimen, deviasi dari 

masing-masing kelas, dan jumlah 

deviasi dari perbedaan mean.  
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C. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil deskripsi 

data maka diperoleh tabel perolehan 

skor pada kelas eksperimen. Nilai 

yang diperoleh oleh siswa yang satu 

dan siswa yang lainnya berbeda pada 

setiap aspek penskoran dan jumlah 

total nilai penskoran tertinggi  (525) 

terdapat pada aspek kedua yaitu 

kesesuaian alur dengan cerpen, dan 

jumlah total nilai penskoran terendah 

(205) terdapat pada aspek keenam 

yaitu sudut pandang pengarang 

terhadap cerpen yang dibuat. 

Sedangkan pada kelas kontrol dilihat 

dari tabel perolehan skor pada kelas 

kontrol nilai yang diperoleh oleh 

siswa yang satu dan siswa yang 

lainnya berbeda pada setiap aspek 

penskoran. Jumlah total nilai 

penskoran tertinggi (360) terdapat 

pada aspek kedua dan kelima yaitu 

kesesuaian alur dengan cerpen dan 

menggambarkan suasana yang 

terdapat didalam cerpen, dan jumlah 

total nilai penskoran terendah (160) 

terdapat pada aspek pertama yaitu 

kesesuaian judul dan tema cerpen. 

Sedangkan  berdasarkan grafik 

hasil deskripsi data diperoleh  grafik 

pada kelas eksperimen menujukkan 

bahwa siswa yang memperoleh nilai 

95 terdiri atas 7 siswa, siswa yang 

memperoleh nilai 90 terdiri dari 7 

siswa, siswa yang memperoleh nilai 

85 terdiri dari 3 siswa, dan siswa 

yang memperoleh nilai 80 terdiri dari 

5 siswa. Dan pada grafik kelas 

kontrol menujukkan bahwa siswa 

yang memperoleh nilai 75 terdiri atas 

4 siswa, siswa yang memperoleh 

nilai 70 terdiri atas 8 siswa, siswa 

yang memperoleh nilai 65 terdiri atas 

6 siswa, dan siswa yang memperoleh 

nilai 60 terdiri atas 4 siswa. 

Dari data pada tabel 

perbandingan nilai kelas eksperimen 

dan kelas kontrol diperoleh  bahwa 

nilai tertinggi di peroleh siswa di 

kelas eksperimen adalah 95, nilai 95 

tersebut didapatkan oleh 7 siswa dari 

jumlah siswa secara keseluruhan 

pada kelas eksperimen yang 

berjumlah 22 siswa, sedangkan nilai 

terendah di kelas eksperimen adalah 

80, nilai terendah tersebut didapatkan 

oleh 5 siswa. Sedangkan nilai 

tertinggi  di kelas kontrol adalah 75, 

nilai tertinggi tersebut didapatkan 

oleh 4 siswa dari jumlah siswa secara 

keseluruhan yang terdapat di kelas 

kontrol sebanyak 22 siswa, dan nilai 

terendah di kelas kontrol adalah 60, 

nilai terendah didapatkan oleh 4 

siswa.  Kemudian nilai KKM  

(kriteria ketuntasan minimum) untuk 

sub aspek menulis yaitu 75. 

Perbadingan nilai  kedua kelas 

tersebut dapat dilihat dari masing- 

nilai tertinggi adalah 95. Hal ini 

menyatakan bahwa nilai siswa di 

kelas eksperimen sudah melebihi 

nilai KKM (kriteria ketuntasan 

masing kelas yaitu dari perolehan 

nilai siswa di kelas eksperimen yang 

menunjukkan minimum) yang telah 

ditetapkan. Dan nilai yang diperoleh 

siswa di kelas eksperimen jauh lebih 

tinggi dibandingkan nilai yang 

diperoleh siswa di kelas kontrol. 

Nilai siswa di kelas kontrol 

menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

adalah 75. Hal ini menunjukkan 

bahwa di kelas kontrol nilai yang 
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diperoleh siswa rendah dan tidak bisa 

melebihi nilai KKM (kriteria 

ketuntasan minimum) yang telah 

ditetapkan.  

Dari analisis data yang 

dilakukan setelah penggunaan media 

lagu daerah Sumbawa, maka dari 

hasil uji t-test menunjukkan nilai 

thitung sebesar 14,725  maka 

berdasarkan taraf signifikan 5% dan 

(N-2) = 44 - 2 = 42 ternyata besarnya 

angka batas penolakan hipotesis nol 

(Ho) yang dinyatakan dalam tabel 

distribusi t adalah 1,682. Kenyataan 

ini menunjukkan bahwa nilai thitung  

lebih besar dari pada ttabel, maka 

penelitian ini signifikan (14,725 

>1,682). Karena thitung lebih besar 

dari pada ttabel maka penelitian ini 

signifikan.  

Pembelajaran menulis cerpen siswa 

Kelas X SMA Negeri 1 Sekongkang, 

kabupaten Sumbawa Barat, Kec. 

Sekongkang tahun Pelajaran 

2015/2016 yang dilaksanakan dalam 

bentuk test, menunjukkan 

pengetahuan antara masing-masing 

siswa tersebut berbeda. Setelah 

menggunakan media lagu daerah 

Sumbawa  mengakibatkan prestasi 

belajar menulis cerpen siswa 

meningkat dan siswa termotifasi 

untuk belajar. Karena media 

pembelajaran dengan menggunakan 

media lagu daerah Sumbawa dapat 

membuat tampilan pembelajaran 

lebih menarik yang bisa membuat 

mata pelajaran bahasa Indonesia 

lebih menyenangkan dan tidak 

menegangkan sehingga dapat 

memotifasi siswa untuk belajar yang 

kemudian berpengaruh pada prestasi 

belajar siswa.  

Berdasarkan landasan teori 

yang telah diajukan, dibandingkan 

dengan analisis data yang diperoleh 

melalui penelitian dengan 

menggunakan analisis statistik 

dengan rumus T-test ternyata 

hipotesis nol (Ho) yang berbunyi: 

Tidak Meningkatnya hasil belajar 

kelas eksperimen dibandingkan 

dengan kelas kontrol pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas 

X  di SMA Negeri 1 Sekongkang 

tahun pelajaran 2015/2016 ditolak. 

dan hipotesis alternatif (Ha) yang 

berbunyi: Meningkatnya hasil 

belajar kelas eksperimen 

dibandingkan dengan kelas 

kontrol pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas X  di SMA 

Negeri 1 Sekongkang tahun 

pelajaran 2015/2016 diterima. 

Dengan demikian bahwa 

pelaksanaan penggunaan media lagu 

daerah Sumbawa mempunyai 

peranan yang positif dalam 

meningkatkan pembelajaran menulis 

cerpen siswa kelas X pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia di SMA 

Negeri 1 Sekongkang, Kabupaten 

Sumbawa Barat, Kec. Sekongkang 

Tahun Pelajaran 2015/2016, untuk 

itu hendaknya memanfaatkan media 

pembelajaran khususnya lagu daerah 

Sumbawa dengan baik agar siswa 

mampu meningkatkan pembelajaran 

menulis cerpen. 
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D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Dari hasil pembahasan pada 

bab sebelumnya yaitu bab IV 

diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil pembelajaran menulis 

cerpen kelas kontrol dengan 

penggunaan metode 

ceramah pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia 

kelas X di SMAN 1 

Sekongkang adalah tidak  

memiliki peningkatan dan 

tidak berpengaruh terhadap 

proses kegiatan belajar 

mengajar dan hasil belajar 

siswa dalam aspek menulis 

cerpen di kelas kontrol. 

2. Hasil pembelajaran menulis 

cerpen melalui penggunaan 

media lagu daerah di kelas 

eksperimen pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia 

kelas X di SMAN 1 

Sekongkang adalah 

memiliki peningkatan dan 

berpengaruh terhadap proses 

kegiatan belajar mengajar 

dan hasil belajar siswa 

dalam aspek menulis cerpen 

di kelas eksperimen. 

3. Hasil perbandingan 

pembelajaran menulis 

cerpen antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen pada 

mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X di SMAN 

1 Sekongkang adalah 

memiliki perbedaan, dikelas 

kontrol metode yang 

digunakan tidak 

memberikan pengaruh dan 

peningkatan terhadap proses 

kegiatan belajar mengajar di 

kelas, sedangkan pada kelas 

eksperimen media yang 

digunakan dapat 

memberikan pengaruh 

positif terhadap hasil belajar 

siswa, sehingga hasil belajar 

siswa mengalami 

peningkatan.  

Berdasarkan hasil analisis data 

pada bab IV diperoleh hasil yaitu “t” 

hitung lebih besar dari “t” tabel pada 

taraf signifikasi 5% yaitu (14,725 > 

1,682) sehingga penelitian ini 

dinyatakan “signifikan” dengan 

demikian kesimpulan yang 

diperoleh: “Meningkatnya hasil 

belajar kelas eksperimen 

dibandingkan dengan kelas kontrol 

pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas X di SMA Negeri 1 

Sekongkang tahun pelajaran 

2015/2016. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang 

telah dikemukakan di atas, 

peneliti menyampaikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah di 

SMA Negeri 1 Sekongkang, 

Kabupaten Sumbawa Barat, 

Kec. Sekongkang untuk dapat 

menggunakan berbagai jenis 

media belajar salah satunya 

adalah menggunakan media 

lagu daerah Sumbawa 

khususnya pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia 

agar proses belajar menjadi 
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lebih menarik, menyenangkan 

dan efektif.  

2. Kepada Guru diharapkan 

untuk dapat menerapkan 

media lagu daerah Sumbawa 

ini dalam proses 

pembelajaran bahasa 

Indonesia karena dapat 

memberikan stimulus 

terhadap siswa untuk 

meningkatkan pembelajaran 

menulis cerpen. 

3. Kepada siswa diharapkan 

untuk mengikuti pelajaran 

bahasa Indonesia dengan 

menggunakan media lagu 

daerah Sumbawa sehingga 

dapat mengikuti pelajaran 

yang bermanfaat dan mudah 

serta efektif. 

4. Kepada peneliti lain 

diharapkan untuk 

mengadakan penelitian lebih 

mendalam khususnya yang 

terkait tentang media lagu 

daerah Sumbawa 

kemungkinan ada faktor-

faktor yang belum terungkap. 
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