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Abstrak 

 

 Pembelajaran menulis teks secara tak kasat mata merupakan materi yang membosankan 

bagi siswa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam penyajian materi jarang digunakan 

media yang dapat menarik perhatian siswa terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

pada pembelajaran menulis teks. Oleh sebab itu, perlu diciptakan suatu pembelajaran yang dapat 

menarik perhatian siswa dengan cara menerapkan media Fleshcard (kartu bergambar) pada saat 

pembelajaran menulis teks khususnya pada saat pembelajaran menulis teks naratif. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh media Fleshcard (kartu bergambar) yang digunakan 

pada pembelajaran menulis Teks Naratif terhadap hasil belajar siswa dalam menulis teks naratif. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif model eksperimen pretest post-test control 

group design dengan satu macam perlakuan. Penelitian dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pada nilai menulis teks naratif siswa tanpa 

menggunakan media Fleshcard (kartu bergambar)  dan dengan menggunakan media Fleshcard 

(kartu bergambar). Ketika siswa belajar tanpa menggunakan media Fleshcard siswa mendapatkan 

perolehan skor sebesar 2005 dengan rata-rata 58,97. Ketika siswa belajar menggunakan media 

Fleshcard jumlah skor meningkat menjadi 2350 dengan rata-rata 69,11. Setelah dilakukan 

penghitungan menggunakan rumus uji-t nilai t selanjutnya dikonsultasikan dengan harga ttable pada 

taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan (d.b) adalah  N-1= 34-1=33. Jika derajat kebebasan 

(d.b) adalah 33 maka nilai ttable adalah 1,697. Berdasarkan hasil penghitungan di atas, didapatkan 

nilai ttabel sebesar 4,891. Dengan demikian maka thitung  lebih besar dari pada  ttable  atau 4,891 > 

1,697. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari hasil belajar siswa tanpa menggunakan 

media dan dengan menggunakan media Fleshcard atau kartu bergambar dalam pembelajaran 

menulis teks Naratif  siswa kelas X MIA 3 SMAN 7 Mataram.  

Kata Kunci: Media Flashcard (kartu bergambar), Menulis, Teks Naratif. 
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Abstract 

 Writing text invisibly is a material which makes students fell bored. According to the result 

of observation and interview, In writing text learning activity, the appropriate media that can 

attract student interest is seldom used in teaching bahasa especially in writing text learning. 

Therefore, it is important to create a learning which can attract student interest by applying 

flashcard media in learning writing text especially in writing narrative text. The objective of this 

study is to explore the influence of flashcard toward the ability of the students in writing text. This 

study is quantitative experiment model of pre test post test control group design with one kind 

treatment. This study is conducted in two meetings. The result of the study shows that there are 

differences of students’ score between students’ writing narrative text after using flashcard media 

and before using it. The score of pretest is 2005 by the average of 58,97. When the student are 

taught by using flashcard, the score got increase become 2350 by the average of 69,11. After 

counting process by applying  uji-t formula, the T value then consulted with T(table) price at a 

significance level of 5% with d.b equal with N-1 = 34 – 1 = 33. If derajat kebebasan (d.b) is 33 

so the value of t(table) is 1,697. According to those calculation, it is obtained the value t(table) 

4,891. Therefore, t(hitung) is higher than t(table) or 4,891 > 1,697. It means that there is 

significant influence of students learning achievement by using flashcard media in writing 

narrative text learning of students of X MIA 3 SMAN 7 Mataram. 

Keywords: flashcard media, writing, narrative text 
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A. PENDAHULUAN   

Menurut Intiana (2015:4), “Kurikulum 

merupakan tempat berpijaknya suatu 

lembaga pendidikan serta pedoman dan 

penunjuk arah bagi guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar”. 

Di Indonesia kurikulum selalu berganti 

seiring dengan perkembangan zaman. Telah 

terjadi sebanyak sepuluh kali perubahan 

kurikulum pendidikan di Indonesia, mulai 

dari kurikulum 1947, hingga yang terakhir 

kurikulum 2013 (K-13) merupakan 

penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya 

yatu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) yang lebih mengarah kepada 

kemampuan siswa dalam mencapai 

pembelajaran sehingga dalam kurikulum ini, 

siswa dituntut untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. Kurikulum 2013 atau yang 

sering disebut dengan K-13 lebih 

menekankan pada pembelajaran berbasis 

teks. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

ada berbagai macam teks.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah 

dilakukan oleh peneliti, sebagian siswa 

terlihat kesulitan dalam memproduksi teks, 

salah satunya adalah Teks Naratif. Meskipun 

teks naratif berupa cerita atau karangan 

tentang pengalaman pribadi, sebagian siswa 

tidak bisa memproduksi teks dengan baik. 

Oleh kerena itu, dalam pembelajaran ini 

diperlukan suatu perantara atau media 

pembelajaran sebagai sarana penyampaian 

informasi, dalam hal ini merupakan suatu 

perantara dalam pembelajaran. 

Pada dasarnya media merupakan sarana 

atau alat yang digunakan untuk membantu 

tersampainya sebuah informasi. Media 

merupakan salah satu faktor utama yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik, karena melalui medialah pesan 

pembelajarn dapat disampaiakan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran tersebut. 

Dengan pemilihan media pembelajran yang 

tepat, siswa akan lebih tertarik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di dalam 

kelas.  

Supaya siswa tertarik dalam 

pembelajaran teks dan kemampuan siswa 

dalam memproduksi teks naratif dapat lebih 

maksimal, guru haruslah menyiapkan sebuah 

media pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan materi yang akan disampaiakan, 

contohnya seperti penggunaan media 

gambar terhadap penyampaian materi 

menulis teks. Dengan demikian peserta didik 

akan lebih bisa berimajinasi atau 

membayangkan suatu peristiwa apabila 

diberikan suatu stimulus yang bisa langsung 

mereka lihat. Dalam hal ini, gambar 

merupakan media yang tepat digunakan 

dalam pembelajaran teks naratif. 

Dikarenakan ketertarikan peserta didik 

terhadap gambar berupa komik, kartun, atau 

gambar–gambar pada umumnya dapat 

dikatakan cukup besar, maka peneliti lebih 

memilih untuk menggunakan media 

Fleshcard dalam penelitian kali ini.  

Fleshcard merupakan kartu bergambar 

yang biasanya berukuran sekitar 8x12 cm 

berisi gambar, teks, atau simbol yang 

mengingatkan atau menuntun siswa kepada 

sesuatu yang berubungan dengan gambar itu 

sendiri (Arsyad, 2014:115). Dengan 

menggunakan media gambar dalam menulis 

teks, siswa dapat menulis karangan sesuai 

dengan gambar yang diberikan. Dengan 

demikian, penggunaan media gambar dalam 

hal ini cukup tepat untuk menunjang 

kemampuan menalar dan menulis siswa.  

Ketertarikan siswa pada media gambar 

menjadi salah satu dasar peneliti untuk 

menggunakan Fleshcard dalam bentuk 

gambar sebagai media pembelajaran, serta 

peneliti juga ingin melihat seperti apa 

pengaruh gambar yang dijadikan sebagai 

media pembelajaran terhadap kemampuan 

siswa dalam memproduksi teks naratif. 

Sejalan dengan itu, yang menjadi objek 

penelitian ini adalah penggunaan media 

Fleshcard, sementara yang menjadi subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa Kelas X 

MIA3 SMAN 7 MATARAM. Sehingga, 

dalam hal ini peneliti mengadakan sebuah 

penelitian dengan judul “Pengaruh Media 

Fleshcard (Kartu Bergambar) Terhadap 

Kemampuan Menulis Teks Naratif Siswa 

Kelas X MIA3 SMAN 7 MATARAM Tahun 

Ajaran 2017/2018”  

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode eksperimen model Pretes-posttes 

Control Goup Design dengan satu macam 

perlakuan. Veriabel dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua, yaitu variabel terikat 

(Y) dan variabel bebas (X). Yang dimana 

penggunaan media Fleshcard sebagai 

Variabel bebas (X) dan keterampilan 
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menulis teks Naratif sebagai Variabel terikat 

(Y).  

Penelitian dilaksanakan pada tahun 

ajaran 2017/2018 tepatnya pada bulan Mei 

2018. Di kelas X MIA 3 SMA Negeri 7 

Mataram. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh kelas X SMA Negeri 7 

Mataram dan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah kelas X MIA 3. 

Menurut Sanjaya ( 2013:247), 

“instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian.” Dikarenakan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

berupa Tes, maka jenis instrumen yang 

digunakan adalah Tes. Penggunaan 

instrumen dalam penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh data berupa nilai atau 

pencapaian hasil belajar pada ranah 

kemampuan menulis karangan naratif. Tes 

yang digunakan berupa tes subjektif yaitu tes 

yang jawabannya berupa uraian, dan 

penskorannya dilakukan dengan 

mempertimbangkan benar salahnya uraian 

yang diberikan dilihat dari segi penulisan, 

pemilihan kata, dan sebagainya.  

Dalam penelitian ini teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah 

dengan menggunakan teknik tes. Tes sebagai 

instrumen pengumpulan data adalah 

serangkaian pertanyaan atau latihan yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok  (Ridwan, 2013:76).  Dikarenakan 

data yang dibutuhkan berupa uraian atau 

karangan siswa. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam menganalisis data yang 

menggunakan teknik uji-t adalh: 1.) mencari 

rata-rata nilai tes awal, 2.) mencari rata-rata 

nilai tes akhir, 3.) uji-t.  

Nilai t yang diperoleh yaiu nilai thitung 

selanjutnya akan dibandingkan dengan ttabel 

dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Apabila 

thitung kurang dari ttabel (thitung < ttabel) maka 

penelitian tersebut tidak signifikan atau 

penggunaan media Fleshcard atau kartu 

bergambar dalam menulis teks naratif 

memiliki pengaruh yang negatif. Akan 

tetapi, apabila thitung lebih besar dari ttabel 

(thitung > ttabel) maka penelitian tersebut 

signifikan dalam artian penggunaan media 

Fleshcard atau kartu bergambar dalam 

menulis teks naratif memiliki pengaruh yang 

positif.  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua 

kali, yaitu pertemuan pertama dilaksanakan 

pada tanggal 4 Mei 2018 dan selanjutnya 

pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 

11 Mei 2018. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara memberikan tes kepada siswa 

berupa perintah untuk menulis teks naratif. 

Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu 

sebelum diberikan perlakuan dan setelah 

diberikan perlakuan. Tes yang diberikan 

sebelum perlakuan berupa perintah untuk 

menulis teks naratif sesuai dengan 

pengalaman sehari-hari, sedangkan tes yang 

lakukan setelah diberikan perlakuan adalah 

perintah untuk menulis teks naratif sesuai 

dengan materi dan gambar yang diberikan 

oleh peneliti. 

1. Data Penelitian Pretest 

Pretest ini dilakukan untuk melihat 

kemampuan nilai siswa dalam menulis 

teks naratif sebelum atau tanpa 

menggunakan media Flescard atau kartu 

bergambar. 

Tabel 4.1 

Nilai Pretest belajar menulis Teks 

Naratif Siswa Kelas X MIA3  

No Nama 
Skor 

perolehan 
Nilai  

  1 Asri Yunita Febriana Gita P.  12 60 
2 Baiq Mailudya Yulwidisni  15 75 

3 Baiq Novita Dewi 12 60 

4 Desinta Putri Ariella  14 70 
5 Detiya Praptika 12 60 
6 Dias Widya Abitama 8 40 
7 Dicky Ikhwantisar 12 60 
8 Diki Wahyudi (B) 11 55 
9 Farah Pramesti 11 55 

10 Ghaniyyah Atifah Radwa 14 70 

11 Heru Setiawan 10 50 
12 Ian Gibran Oksyah 11 55 
13 Imelda Amelia Damayanti 13 65 
14 Jasmine Nabila Ayoedya 12 60 
15 Jevi Azi Umardilopa 11 55 
16 Lala Intan Komala 10 50 
17 Maulidina Soleha 15 75 

18 
Muhammad Dafa Dhiha 
Haq 

7 35 

19 Muhammad Abdul Gani  11 55 
20 Muhammad Zulfikar A 13 65 
21 Mulyadi 9 45 
22 Nada Nafila 12 60 
23 Ni Kadek Yumita Arini Dewi 10 50 
24 Novi Febriyanti 12 60 
25 Pedri Januar 13 65 

26 
Raden Roro Winny Berlian 
P.H 

11 55 

27 Rahmalia Putri 14 70 
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28 Rara Kiranti 14 70 
29 Rosita Anwar 14 70 
30 Ruth Juliana Girsang 7 35 
31 Ryan Rifki Rivaldi 11 55 
32 Sandi Lorian Rubay 12 60 
33 Sopiana 15 75 
34 Wahyuningsih 13 65 

Total Nilai  401 2005 
Jumlah Siswa 34 

Rata-rata 58,97 
Nilai Tertinggi 75 
Nilai Terendah 35 

Berdasarkan tabel di atas, pada 

penelitian tahap Pretest ini diikuti oleh 

34 orang siswa, dengan rata-rata nilai 

sebesar 58,97. Dari 34 siswa yang 

mengikuti tahap Pretest ini terdapat tiga 

siswa yang memperoleh nilai tertinggi 

dengan skor total 75 diperoleh pleh siswa 

bernama Baiq Mailudya Yulwidisni, 

Maulidina Soleha, dan Sopiana. 

Sementara itu nilai terrendah dimiliki 

oleh dua orang siswa dengan skor total 

35 yang diperoleh oleh siswa bernama 

Muhammad Dafa Dhiha Haq dan Ruth 

Juliana Girsang. Pada tahap ini, jumlah 

perolehan tertinggi terdapat pada aspek 

penilaian pertama yaitu pada aspek 

penilaian terhadap kesesuaian tema 

dengan karangan. Sedangkan, jumlah 

perolehan terrendah terdapat pada aspek 

penilaian keempat yaitu pada aspek 

penilaian tentang penggunaan tanda 

baca. Berikut akan dipaparkan 

pemerolehan nilai Pretest pada setiap 

aspek penilaiannya: 

1. Rata-rata 

Rerata = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

Rerata = 
2005

34
 

                     = 58,97 

2. Skor Maksimal  

Aspek 1 + Aspek 2 + Aspek 3 + 

Aspek 4 + Aspek 5 

4       +      4        +      4       +     4         

+     4    = 20  

3. Skor Perolehan  

Aspek 1 + Aspek 2 + Aspek 3 + 

Aspek 4 + Aspek 5  

4       +      3        +      2       +     3         

+     3       = 15   

4. Nilai  

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 

Nilai = 
15

20
 𝑥 100 

Nilai = 75 

2. Data Penelitian Posttest 

Tahap Posttest ini dilakukan untuk 

mengukur melihat perbedaan nilai siswa 

dalam menulis teks naratif yang 

didukung oleh penggunaan media 

Fleshcard atau kartu bergambar.   

Tabel 4.2 

Nilai Posttest belajar menulis Teks 

Naratif Siswa Kelas X MIA3 

No Nama 
Skor 

Perolehan 
Nilai 

1 Asri Yunita Febriana Gita P.  15 75 
2 Baiq Mailudya Yulwidisni  15 75 
3 Baiq Novita Dewi 13 65 
4 Desinta Putri Ariella  12 60 
5 Detiya Praptika 14 70 
6 Dias Widya Abitama 13 65 
7 Dicky Ikhwantisar 11 55 
8 Diki Wahyudi (B) 11 55 
9 Farah Pramesti 13 65 

10 Ghaniyyah Atifah Radwa 19 95 
11 Heru Setiawan 12 60 
12 Ian Gibran Oksyah 12 60 
13 Imelda Amelia Damayanti 17 85 
14 Jasmine Nabila Ayoedya 14 70 
15 Jevi Azi Umardilopa 15 75 
16 Lala Intan Komala 10 50 

17 Maulidina Soleha 15 75 

18 Muhammad Dafa Dhiha Haq 16 80 

19 Muhammad Abdul Gani  14 70 
20 Muhammad Zulfikar A 14 70 
21 Mulyadi 11 55 
22 Nada Nafila 14 70 
23 Ni Kadek Yumita Arini Dewi 14 70 
24 Novi Febriyanti 16 80 
25 Pedri Januar 12 60 

26 
Raden Roro Winny Berlian 
P.H 

14 70 

27 Rahmalia Putri 14 70 
28 Rara Kiranti 18 90 
29 Rosita Anwar 14 70 
30 Ruth Juliana Girsang 13 65 
31 Ryan Rifki Rivaldi 13 65 

32 Sandi Lorian Rubay 15 75 

33 Sopiana 12 60 
34 Wahyuningsih 19 95 

Total Nilai  470 2350 
Jumlah Siswa 34 

Rata-rata 69,11 
Nilai Tertinggi 95 
Nilai Terendah 50 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, pada 

penelitian tahap Posttest ini diikuti oleh 

34 orang siswa, dengan rata-rata nilai 

sebesar 69,11. Di antara 34 siswa yang 

mengikuti tahap Posttest ini terdapat dua 

siswa yang memperoleh nilai tertinggi 

dengan skor total 95 diperoleh oleh siswa 
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bernama Ghaniyah Atifah Radwa dan 

Wahyuningsih, dan nilai terrendah 

dimiliki oleh seorang siswa dengan skor 

total 50 yang diperoleh oleh siswa 

bernama Lala Intan Komala. Pada tahap 

ini, jumlah perolehan tertinggi terdapat 

pada aspek penilaian pertama yaitu pada 

aspek penilaian terhadap kesesuaian 

tema dengan karangan dan aspek 

penilaian kedua yaitu aspek kejelasan 

alur dengan total skor sebesar 100. 

Sedangkan, jumlah perolehan terrendah 

terdapat pada aspek penilaian keempat 

yaitu pada aspek penilaian tentang 

penggunaan tanda baca dengan total skor 

85. Pada tahap Posttest ini ada beberapa 

siswa yang masih mendapatkan nilai 

rendah pada setiap aspek meskipun 

meningkat dari sebelunya. Berikut akan 

dijabarkan mengenai perolehan skor 

siswadari setiap aspek: 

Berdasarkan tabel di atas, nilai-nilai 

yang diperoleh dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

1. Rata-rata 

Rerata = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

Rerata = 
2350

34
 

   = 69,11 

2. Skor Maksimal  

Aspek 1 + Aspek 2 + Aspek 3 + 

Aspek 4 + Aspek 5 

5       +      4        +      4       +     4         

+     4    = 20  

3. Skor Perolehan  

Aspek 1 + Aspek 2 + Aspek 3 + 

Aspek 4 + Aspek 5  

4       +      4        +      4       +     3         

+     4       = 19 

4. Nilai  

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 

Nilai = 
19

20
 𝑥 100 

Nilai = 95  

 

3. Analisis Data Menggunakan Uji-t  

Uji-t ini dilakukan untuk mengukur 

perbedaan nilai siswa dalam menulis teks 

naratif tanpa menggunakan media 

Fleshcard atau kartu bergambar dan 

kemampuan siswa dalam menulis teks 

naraif dengan menggunakna media 

Fleshcard atau kartu bergambar. Berikut 

adalah data dari hasil pelaksanaan 

Pretest dan Posttest: 

Tabel 4.3  

Daftar Nilai Pretest dan Posttest Siswa 

dalam menulis Teks Naratif 

No Nama 
Pre 
test 

Post 
test 

Nilai 
Beda 
(D) 

Beda 
Kuadrat 

(D2) 

1 
Asri Yunita 
Febriana Gita P.  

60 75 -15 225 

2 
Baiq Mailudya 
Yulwidisni  

75 75 0 0 

3 Baiq Novita Dewi 60 65 -5 25 

4 
Desinta Putri 
Ariella  

70 60 10 100 

5 Detiya Praptika 60 70 -10 100 

6 
Dias Widya 
Abitama 

40 65 -25 625 

7 Dicky Ikhwantisar 60 55 5 25 
8 Diki Wahyudi (B) 55 55 0 0 
9 Farah Pramesti 55 65 -10 100 

10 
Ghaniyyah Atifah 
Radwa 

70 95 -25 625 

11 Heru Setiawan 50 60 -10 100 
12 Ian Gibran Oksyah 55 60 -5 25 

13 
Imelda Amelia 
Damayanti 

65 85 -20 400 

14 
Jasmine Nabila 
Ayoedya 

60 70 -10 100 

15 
Jevi Azi 
Umardilopa 

55 75 -20 400 

16 Lala Intan Komala 50 50 0 0 
17 Maulidina Soleha 75 75 0 0 

18 
Muhammad Dafa 
Dhiha Haq 

35 80 -45 2025 

19 
Muhammad Abdul 
Gani  

55 70 -15 225 

20 
Muhammad 
Zulfikar A 

65 70 -5 25 

21 Mulyadi 45 55 -10 100 
22 Nada Nafila 60 70 -10 100 

23 
Ni Kadek Yumita 
Arini Dewi 

50 70 -20 400 

24 Novi Febriyanti 60 80 -20 400 

25 Pedri Januar 65 60 5 25 

26 
Raden Roro Winny 
Berlian P.H 

55 70 -15 225 

27 Rahmalia Putri 70 70 0 0 
28 Rara Kiranti 70 90 -20 400 
29 Rosita Anwar 70 70 0 0 

30 
Ruth Juliana 
Girsang 

35 65 -30 900 

31 Ryan Rifki Rivaldi 55 65 -10 100 

32 Sandi Lorian Rubay 60 75 -15 225 

33 Sopiana 75 60 15 225 
34 Wahyuningsih 65 95 -30 900 

Total 2005 2350 -345 
∑ 𝑫𝟐  = 
8.325 

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita 

lihat bahwa terjadi perubahan nilai pada 

siswa dilihat dari jumlah skor Pretest dan 

Posttest yang telah dilakukan 

sebelumnya. Dari data di atas, jumlah 

skor Pretest sebesar 2005 dan jumlah 

skor Posttest sebesar 2350, sehingga 
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nilai beda (D) dalam penelitian ini adalah 

sebesar -345 dan total nilai beda kuadrat 

(D2) adalah 8.325. berdasarkan data pada 

tabel 4.3 di atas setiap siswa mengalami 

perubahan nilai dari setiap tahapnya, 

meski masih ada beberapa siswa yang 

tidak mengalami perubahan. 

Berdasarkan data di atas dari 34 

siswa, sebanyak 6 orang siswa mendapat 

nilai beda 0 point dengan persentase 17% 

dengan kata lain siswa tersebut tidak 

mengalami perubahan perolehan nilai 

baik dari tahap uji pretest maupun tahap 

uji Posttest, sebanyak 5 orang siswa 

mendapatkan nilai beda 5 point dengan 

persentase 15%, sebanyak 9 orang siswa 

mendapat nilai beda sebesar 10 point 

dengan persentase 26%, sebanyak 5 

orang siswa mendapat nilai beda sebesar 

5 point dengan persentase 15%, 

sebanyak 5 orang siswa mendapat nilai 

beda sebesar 15 point dengan persentase 

15%, sebanyak 2 orang siswa mendapat 

nilai beda 25 point dengan persentase 

6%, sebanyak satu orang siswa mendapat 

nilai beda sebesar 30 point dengan 

persentase 3%, dan sebanyak 1 orang 

siswa mendapat nilai beda tertinggi 

dengan perolehan selisih nilai sebesar 45 

point dengan persentase 3%. 

Dari data di atas, untuk melihat 

hasil perbedaan dari eksperiment yang 

dilakukan akan dilakukan penghitungan 

menggunakan rumus Uji-t guna melihat 

berapa persen pengaru yang ditimbulkan 

dalam penerapan media Fleshcard atau 

kartu bergambar terhadap kemampuan 

siswa menulis teks naratif.  

1. Nilai Beda (D) 

D = Pretest – Posttest 

D = 60 – 75 

D = -15  

2. Nilai Beda Kuadrat (D2) 

D2 = D x D 

D2 = (-15) x (-15) 

D2 = 225 

3. Rerata �̅� 

�̅� = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑒𝑑𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 
 

�̅� = 
−345

34 
= -10,14 

 

4. Uji-t  

𝑡 =  
�̅�

√∑ 𝐷2−
(∑ 𝐷2)

𝑁
𝑁 (𝑁−1)

  

𝑡 = 
−10,14

√8.325−
−3452

34
34 (34−1)

  

t = 
−10,14

√
8.325−3500,73

34 (34−1)

  

t = 
−10,14

√
4.824,27

1.122

  

t = 
−10,14

√4,299
  

t  = 4,891 

Nilai t selanjutnya dikonsultasikan 

dengan harga ttable pada taraf signifikan 

5% dengan derajat kebebasan (d.b) 

adalah  N-1= 34-1=33. Jika derajat 

kebebasan (d.b) adalah 33 maka nilai 

ttable adalah 1,697. Berdasarkan hasil 

penghitungan di atas, didapatkan nilai 

ttabel sebesar 4,891. Dengan demikian 

maka thitung  lebih besar dari pada  ttable  

atau 4,891 > 1,697. Artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan dari hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah siswa 

kelas X MIA 3 SMAN 7 Mataram 

diberikan media Fleshcard atau kartu 

bergambar dalam pembelajaran menulis 

teks Naratif.  

 

4. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian 

jenis kuantitatif dengan model Pretest – 

Posttest control Design dengan satu 

macam perlakuan. penelitian ini 

bertujuan untuk melihat perbedaan 

terhadap nilai dan kemampuan siswa 

dalam memproduksi teks naratif baik itu 

tanpa atau dengan menggunakan media 

Fleshcard atau kartu bergambar. 

Penelitian ini di lakukan di SMAN 7 

Mataram sebagai keseluruhan populasi 

penelitian, dan kelas X MIA 3 dengan 

jumlah siswa sebanyak 34 orang yang 

terdiri dari 13 orang siswa laki-laki dan 

21 orang perempuan.  

Pemerolehan data dilaksanakan 

dengan memberikan tes sebanyak 2 kali. 

Tes pertama diberikan pada pertemuan 

pertama bertujuan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam memproduksi 

teks naratif tanpa mengunakan media 

pembelajaran, tahap ini disebut dengan 

Pretest. Tes selanjutnya diberikan pada 

pertemuan terakhir bertujuan untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam 

memproduksi teks naratif dengan 
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menggunakan media pembelajaran, tahap 

ini disebut dengan Posttest.  

 

a. Perbandingan nilai rata-rata pretes 

dan posttes. 

Tabel 4.5 

Perbandingan Nilai Rata-Rata 

Nilai Pre-Eksperimen 

Pretes Posttes 

Jumlah 2005 2350 

Rata-Rata 58,97 69,11 

Selisih -10,14 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, terdapat pengaruh 

yang cukup signifikant terhadap 

penggunaan media Fleshcard atau media 

kartu bergambar pada kemampuan siswa 

menulis teks naratif. Berdasarkan tabel di 

atas serta hasil dari uji-t sebelumnya 

terdapat peningkatan yang cukup 

signifikan terhadap kemampuan siswa 

dalam memproduksi teks naratif. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa jumlah perolehan skor pada tahap 

Pretest sebesar 2005 dengan rata-rata 

58,97, sedangkan pada tahap Posttest 

jumlah skor meningkat menjadi 2350 

dengan rata-rata 69,11 sehingga 

mendapatkan selisih perbedaan sebesar 

10,14.  

b. Perbandingan Nilai Siswa pada 

Pretes dan Posttes 

Tabel 4.6 

Perbandingan Nilai Siswa pada Pretes 

dan Posttes 
No Nama Nilai 

Selisih 
Pretes Posttes 

1 
Arsi Yunita 
Febriana Gita 
P. 

60 75 -15 

2 
Ghaniyah 
Atifah Radwa 

70 95 -25 

3 
Imelda 
Amelia 
Damayanti 

65 85 -20 

4 
Muhammad 
Dafa Dhiha 
Haq 

35 80 -45 

5 Rara Kiranti 70 90 -20 

Jumlah  300 425  -125  

Persentase  60% 85%  -25%  

 

Berdasarkan perbandingan nilai 

siswa pada Tabel 4.5  terdapat 

peningkatan sebelum dan sesudahn 

menulis teks naratif menggunakan media 

kartu bergambar. Contoh perbandingan 

tersebut dapat dilihat dari perolehan nilai 

beberapa siswa di atas. Nilai Pretes pada 

siswa bernama  Asri Yunita Febrian Gita 

P. Memperoleh nilai 60 pada tahap 

Pretest dan nilai 75 pada tahap Posttest 

sehingga mendapatkan selisih nilai 

sebesar -15. Pada siswa bernama 

Ghaniyah Atifah Radwa memperoleh 

nilai 70 pada tahap Pretest dan nilai 95 

pada tahap Posttest sehingga 

mendapatkan selisih nilai sebesar -25. 

Pada siswa bernama Imelda Amelia 

Damayanti memperoleh nilai 65 pada 

tahap Pretest dan nilai 85 pada tahap 

Posttest sehingga mendapatkan selisih 

nilai sebesar -20. Pada siswa bernama 

Muhammad Dafa Dhiha Haq 

memperoleh nilai 35 pada tahap Pretest 

dan nilai 80 pada tahap Posttest sehingga 

mendapatkan selisih nilai sebesar -45. 

Pada siswa bernama Rara Kiranti 

memperoleh nilai 70 pada tahap Pretest 

dan nilai 90 pada tahap Posttest sehingga 

mendapatkan selisih nilai sebesar -20. 

Persentase nilai Pretes dari keempat 

siswa tersebut yaitu 60% dan terjadi  

peningkatan pada nilai Posttes menjadi 

85%. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, terdapat perbedaan hasil dari 

nilai pretest dan nilai posttest yang 

cukup signifikan. Oleh sebab itu, dapat 

kita lihat bahwa peran suatu media 

merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam pembelajaran, seperti penggunaan 

media Fleshcard atau kartu bergambar 

terhadap kemampuan siswa dalam 

menulis teks naratif.   

Berdasarkan hasil analisis dan 

penghitungan data menggunakan rumus 

Uji-t didapatkan nilai thitung sebesar 

4,891. Selain itu, nilai ttabel yang 

didapatkan dari derajat kebebasan (d.b) = 

N-1 = 34-1 =33 dengan taraf signifikan 

5%. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa  

thitung  lebih besar dari  ttabel (thitung > ttabel) 

dengan kata lain 4,891 > 1,697, yang 

berarti bahwa hipotesis Ha diterima dan 

hipotesis Ho ditolak. Hal ini 
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membuktikan bahwa hipotesis yang telah 

dirumuskan yang berbunyi “Terdapat 

pengaruh hasil belajar menulis teks 

naratif pada siswa setelah menggunakan 

media Fleshcard dan sebelum 

menggunakan media Fleshcard”. 

Berdasarkan uraian di atas, hal yang 

dapat membedakan pembelajaran 

menulis teks naratif dengan 

menggunakan media Flesahcard atau 

kartu bergambar dan pembelajaran 

menulis teks naratif tanpa menggunakan 

media adalah terletak pada kemampuan 

dalam penulisan adalah struktur teks, 

kejelasan alur, serta kohesi dan kohernsi 

antar paragraf dapat dikatakan lebih baik 

pada tahap Posttest daripada tahap 

Pretest. Selain itu, tema yang diberikan 

juga sesuai dengan karangan. Hal ini 

dikarenakan gambar yang diberikan 

sebagai media dalam menulis teks naratif 

sangat mendukung daya imajinasi dan 

pola pemikiran siswa. Dengan 

penggunaan media gambar dalam 

pembelajaran menulis teks naratif dapat 

menarik perhatian siswa dan 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang 

awalnya membosankanakan terasa lebih 

menyenangkan dikarenakan terdapat 

inovasi-inovasi dalam proses 

pembelajaran khususnya inovasi dalam 

penerapan media pembelajaran seperti 

pada penggunaan media Fleshcard atau 

kartu bergambar terhadap kemampuan 

siswa dalam menulis teks naratif. 

Sehingga, hal ini dapat menjadi motivasi 

dan sekaligus menarik minat siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran di dalam 

kelas yang lebih menyenangkan.   

 

4.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan di kelas X MIA 3 SMAN 7 

Mataram Tahun Ajaran 2017/2018, 

penggunaan media Fleshcard atau kartu 

bergambar memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan siswa dalam menulis teks 

naratif. Hal itu didasarkan atas penghitungan 

t-tes dengan menggunakan rumus Uji-t. 

Dalam penghitungan tersebut diperoleh nilai 

thitung sebesar 4,891. Selain itu, nilai ttabel 

yang didapatkan dari derajat kebebasan (d.b) 

= N-1 = 34-1 =33 dengan taraf signifikan 

5%. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa  

thitung  lebih besar dari  ttabel (thitung > ttabel) 

dengan kata lain 4,891 > 1,697. Hal ini 

berarti bahwa hasil tes pada tahap Pretest 

dan Posttest signifikan, sehingga hipotesis 

Ha diterima dan hipotesis Ho ditolak. Dengan 

kata lain, hipotesis yang telah dirumuskan di 

awal yang berbunyi “Terdapat pengaruh 

hasil belajar menulis teks naratif pada siswa 

setelah menggunakan media Fleshcard dan 

sebelum menggunakan media Fleshcard” 

diterima.  
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