
i 
 

PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KETERAMPILAN 

MEMBACA PUISI PADA SISWA KELAS III SDN 2 KEKERI  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

 

 JURNAL SKRIPSI  

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikanprogram 

Sarjana (S1) Pendidikan Sekolah Dasar 

Oleh: 

M. Maitsur 

E1E214056 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

TAHUN 2018 

 

 



ii 
 

 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS MATARAM 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jln. Majapahit No. 62 Mataram NTB 83125 

 Telp. (0370) 623873  
 

  

PERSETUJUAN JURNAL SKRIPSI 

Skirpsi berjudul  : PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL 

TERHADAP KETERAMPILAN MEMBACA PUISI 

PADA SISWA KELAS III SDN 2 KEKERI TAHUN 

PELAJARAN 2017/2018”. 

 

Telah disetujui tanggal :     Juli  2018 

 

Menyetujui, 

Dosen Pembimbing I, 

 

 

 

(Dr. Ida Bagus Kade Gunayasa .Hum)  

NIP. 195802201986031001 

Dosen Pembimbing II, 

 

 

 

(Husniati, .Pd) 

NIP.197703232008122002 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi, 

 

 

(Ida Ermiana, S.Pd, M.Pd) 

  NIP. 198010242005012001 
 

 

 

 



iii 
 

PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KETERAMPILAN 

MEMBACA PUISI PADA SISWA KELAS III SDN 2 KEKERI  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Oleh: 

M. MAITSUR 

E1E 214 056 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media audio visual 

terhadap keterampilan membaca puisi pada siswa kelas III di SDN 2 Kekeri tahun 

pelajaran 2017/2018. Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis 

maupun praktis . Penelitian ini adalah penelitian eksperimen jenis Quasi 

Eksperimental Design Tipe Noneqivalent Control Group Design. Tehnik sampling 

yang digunakan adalah tehnik sampling jenuh yaitu tehnik penentuan sampel yang 

dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode pengumpulan 

data yaitu tes, berupa teks puisi  yang diberikan kepada siswa untuk dibaca di 

depan kelas secara bergiliran untuk mengetahui sejauh mana keterampilan siswa 

membaca puisi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan 

rumus t-test polled varians untuk mengetahui adakah pengaruh dari penggunaan 

media audi visual terhadap keterampilan membaca puisi pada siswa . berdasarkan 

hasil post-test diperoleh nilai rata-rata keterampilan membaca puisi siswa pada 

kelas eksperimen adalah 63,36 dan kelas control 50,64. Hasil perhitungan uji-t 

diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel yakni nilai thitung 2,166 sedangkan ttabel 

2,004 pada taraf kepercayaan 95%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara media audio visual dengan keterampilan membaca puisi pada 

siswa kelas III SDN 2 Kekeri tahun pelajaran 2017/2018 

 

Kata Kunci : Media Audio Visual, Keterampilan Membaca Puisi  
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ABSTRACT 

 

PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KETERAMPILAN 

MEMBACA PUISI PADA SISWA KELAS III SDN 2 KEKERI  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Oleh: 

M. MAITSUR 

E1E 214 056 

 

 

This research is done by the low learning result of students in Indonesian language 

especially poetry reading skill in SDN 2 Kekeri. This problem is related to the 

methods applied by teachers in learning Indonesian language that only applies 

lecturing and assignment methods only without providing learning by using media 

such as audio visual media. This study aims to determine the influence of audio 

visual media on poetry reading skills in third grade students in SDN 2 Kekeri 

Lesson Year 2017/2018. This research is experimental research type Quasi 

Experimental Design Type Nonequivalent Control Group Design with Pre test 

model - post test control group design. The total population in this study was 58 

students. The sampling technique used is a saturated sampling technique that is a 

sempel determination technique in which all members of the population are used 

as sempel. In this type of research Quasi Experimental Design Type 

Nonequivalent Control Group Design, sempel is divided into two classes namely, 

experimental class and control class (comparison). In the experimental class is 

given the treatment of learning using audio visual media while the control class is 

done without using audio visual media learning. The result of t-test calculation is 

obtained t test value t hitung bigger than ttabel, that is thitung 3,59, while ttabel 2,004 at 

5% significant level. Thus it can be concluded that Ha accepted and H0 rejected, 

which means that there is influence on the application of audio visual media to 

poetry reading skills in third grade students SDN 2 Kekeri Lessons 2017/2018. 

 

 

Key word: Audio Visual Media, Poetry Reading Skill 
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A. PENDAHULUAN 

 

Pada hakekatnya pembelajaran bahasa adalah pembelajaran 

bagaimana berkomunikasi dengan baik dan benar. Berkomunikasi 

merupakan rutinitas setiap hari kapanpun dan dimanapun, kehidupan tidak 

terlepas dari kegiatan berkomunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan 

baik kita perlu belajar sejak awal, dan berkelanjutan. oleh karena itu 

pelajaran bahasa disertakan dalam kurikulum, dan menuntut peserta didik 

untuk menguasai pelajaran bahasa dengan tingkatan-tingkatan tertentu. 

Hal ini di tujukan supaya peserta didik mampu berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan baik  dan benar dalam bermasyarakat. 

Pembelajaran bahasa Indonesia mengembangkan empat aspek 

keterampilan dasar berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Keempat keterampilan tersebut merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat terpisahkan. Kematangan kepada keempat keterampilan 

tersebut akan menjadi dasar keterampilan siswa untuk berbahasa secara 

baik dan benar, dengan kemampuan berbahasa secara baik dan benar 

merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi dalam masyarakat. 

Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SD/MI yang harus dilatihkan guru 

kepada siswanya. Dalam dunia pendidikan, keterampilan membaca 

mendapat perhatian yang khusus karena dapat menciptakan pembelajaran 

yang efektif. Keterampilan membaca siswa sangat mendukung proses 

pembelajaran di seluruh mata pelajaran dengan baik. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa kemampuan membaca yang tinggi dapat membawa 

dampak positif bagi kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran yang 

lain. 

Meningkatkan keterampilan membaca salah satunya dengan 

pembelajaran apresiasi sastra. Pembelajaran apresiasi sastra khususnya 

puisi dapat memotivasi siswa dalam berkarya, berimajinasi, berfantasi 

tidak sekedar mengikuti guru tetapi menciptakan sendiri karya sastra. Ada 

tiga hal yang yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran apresiasi sastra 

khususnya puisi yaitu guru, siswa dan puisis. Minat siswa dalam membaca 

puisi sangat di tentukan oleh pengetahuan dan keterampilan guru dalam 

menyajikan pembelajaran puisi di sekolah. 

Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pembelajaran 

memebaca puisi belum mendapat hasil yang optimal dan masih di 

selenggarakan secara konvensional di sekolah-sekolah. Para guru dalam 

pembelajaran memebaca puisi belum sepenuhnya melaksanakan 

pembelajaran secara aktif dan kreatif dalam melibatkan siswa serta belum 

menggunakan berbagai pendekatan/strategi pembelajaran yang bervariasi 

berdasarkan karakter materi pelajaran. Dalam proses pembelajaran 

kebanyakan guru hanya terpaku pada buku teks sebagai satu-satunya 

sumber dan  media dalam pembelajaran. Keadaan seperti ini perlu di 

jadikan penelitian sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil 
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studi siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam 

keterampilan membaca puisi. 

Idealnya suatu proses pembelajaran hendaknya dilaksanakan secara 

aktif, interaktif, menantang, dan memotivasi serta memberikan ruang bagi 

siswa. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan dapat menarik motivasi 

siswa di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah 

media pembelajaran.  

Media pembelajaran adalah segala bentuk saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada penerima. Kedudukan 

media dalam pembelajaran sangat penting. Sebab media dapat menunjang 

keberhasilan pembelajaran. Bahkan kalau dikaji lebih jauh, media tidak 

hanya sebagai penyalur pesan, tetapi dapat juga membantu tugas dalam 

penyajian materi. Penggunaan media pembelajaran yang variatif dapat 

mempengaruhi intensitas motivasi siswa dalam proses pembelajaran serta 

hasil studi siswapun akan meningkat jika menggunakan media yang tepat, 

sesuai dengan materi yamg di sampaikan. Media pembelajaran sangat erat 

kaitannya dengan proses pembelajaran siswa, di mana pemilihan salah satu 

media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, jenis tugas 

dan konteks pemebelajaran termasuk karakteristik siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan di SDN 2 Kekeri pada 

hari Sabtu, 23 November 2017, nilai rata-rata prestasi siswa kelas III 

masih rendah khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia 

adalah 75. Sedangakan dari seluruh siswa yang berjumlah 59 orang , 66%  

mendapatkan nilai kurang dari 75. Disamping itu hasil wawancara dengan 

guru kelas III SDN 2 Kekeri, di kemukakan bahwa selama ini metode 

pembelajaran yang diterapkan saat mengajar mata pelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya pada materi membaca puisi dilakukan dengan tanpa 

menggunakan media., metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

hanya dengan ceramah dan penugasan. 

Fenomena diatas menunjukkan bahwa, rendahnya prestasi siswa 

khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan metode 

yang diterapkan oleh guru, dimana guru hanya menerapkan metode 

ceramah dan penugasan saja tanpa didukung oleh media pembelajaran 

seperti media audio visual. Oleh karena itu, pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual akan coba diterapkan pada pembelajaran 

bahasa Indonesia untuk materi membaca puisi. Media audio visual yang 

digunakan berbentuk video pembelajaran keterampilan membaca puisi, 

pemilihan media ini sangat sesuai dengan materi pembelajaran membaca 

puisi, karena siswa dapat melihat secara langsung tata cara membaca puisi 

yang baik dan benar. Sehingga pembelajaran yang di bantu dengan media 

video pembelajaran di harapkan mampu memicu aktivitas siswa dalam 

belajar dan pada akhirnya dapat memberikan prngaruh terhadap 

pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan membaca 

puisi siswa. 
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Berdasarkan Latar Belakang di atas peneletian ini ingin menguji  

Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Keterampilan Membaca Puisi 

Siswa Kelas III SDN 2 Kekeri Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Landasan teori  

Landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Media Audio Visual  

Media adalah alat bantu berupa fisik maupun nonfisik yang 

sengaja digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran agar lebih cepat diterima siswa 

dengan utuh serta menarik minat untuk belajar lebih lanjut. 

Sedangkan media audio visual adalah media yang mempunyai 

unsur suara dan unsur gambar. Media audio visual dapat 

menyampaikan informasi dengan cara yang lebih konkrit atau lebih 

nyata, seperti film, video dan televise. 

b. Keterampilan membaca Puisi 

Keterampilan membaca adalah keterampilan memahami isi, 

ide atau gagasan baik tersurat, tersirat bahkan tersorot dalam 

bacaan. Dengan demikian, pemahamanlah yang menjadi produk 

membaca , bukan prilaku fisik duduk berjam-jam di ruang belajar 

sambil memegang buku. Hakikat atau esensi membaca adalah 

pemahama. Sedangkan puisi adalah karya sastra hasil ungkapan 

pikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh rima, 

irama, matra, penyusunan lirik dan bait dan penuh dengan makna. 

Jadi keterampilan membaca puisi adalah kegiatan membaca indah 

yang disertai gerak dan mimik yang sesuai, pembaca tidak sekedar 

membunyikan kata-kata, lebih dari itu ia pun bertugas 

mengekspresikan perasaan dan pesan penyair dalam puisinya. 

 

2. Penelitian yang relevan 

Penyusunan laporan penelitian ini tidak terlepas dari penelitian 

terdahulu yang memiliki kesamaan dan dapat digunakan sebagai 

refrensi untuk mengadakan penelitian media pembelajaran yang 

serupa. Adapun beberapa penelitian yang sebelumnya. 

a. Ratna Hawati Ningsih (2015) dengan judul : “Penggunaan Audio 

Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Tema Lingkungan 

Siswa Kelas II SD 1 Midang Tahun Ajaran 2014/2015” hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan media  audio visual 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SDN 1 Midang. 

Keberhasilan peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari perolehan 

nilai rata-rata evaluasi pada siklus 1 sebesar 85,6 dengan 

ketuntasan klasikal 87,5% dan meningkat kembali pada siklus ke II 

90,9 dengan ketuntasan klasikal 92%. 

b. Aenunsyah (2013) dengan judul : “Penggunaan Media Audio 

Visual Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak Pada Mata 
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Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV SDN lebangkar tahun 

ajaran 2013/2014” hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:  

penggunaan media audio visual dapat meningkatkan kemampuan 

menyimak pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas IV 

SDN Lebangkar keberhasilan peningkatan hasil belajar dapat 

dilihat dari perolehan nilai rata evaluasi pada siklus 1 sebesar 79,2 

% dengan ketuntasan klasikal 80,55% dan meningkat kembali pada 

siklus II menjadi 90,83 dengan ketuntasan klasikal 91,66%. 

 

3. Kerangka Berpikir 

Hasil belajar siswa yang rendah pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, khususnya pada materi membaca puisi. Hal ini disebabkan 

karena, guru kelas III belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran 

secara aktif dan kreatif dalam melibatkan siswa serta belum 

menggunakan berbagai pendekatan atau strategi pembelajaran yang 

bervariasi berdasarkan karakter materi pelajaran.  

Dalam proses pembelajaran kebanyakan guru hanya terpaku pada 

buku teks sebagai satu-satunya sumber dan  media dalam 

pembelajaran. Pendekatan atau strategi yang dapat digunakan agar 

proses pembelajaran bahasa Indonesia tidak monoton serta 

pembelajaran menjadi lebih efektif adalah dengan menggunakan media 

audio visual yaitu dengan menggunakan bantuan media video 

pembelajaran. Kehadiran media sangat penting untuk menunjang 

pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar, hal ini akan 

meningkatkan motivasi dan  antusiasme siswa dalam belajar. Karena, 

media  video pembelajaran tersebut sesuai dengan karakteristik siswa 

yang sangat senang menonton. Sehingga pembelajaran yang dibantu 

dengan media video pembelajaran akan memicu aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Dengan demikin penggunaan media audio visual ini dapat 

memberikan pengaruh terhadap keterampilan membaca puisi siswa 

kelas III SDN 2 KEKERI Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Hipotesis Nihil 

Ho dalam penelitian ini adalah “Tidak Terdapat Pengaruh 

Media Audio Visual Terhadap Keterampilan Membaca Puisi Siswa 

Kelas Iii Sdn 2 Kekeri Tahun Ajaran 2017/2018”. 

b. Hipotesis Alternatif 

Ha dalam penelitian ini adalah “Terdapat Pengaruh Media 

Audio Visual Terhadap Keterampilan Membaca Puisi Siswa Kelas 

III SDN 2 Kekeri Tahun Ajaran 2017/2018”. 
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B. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan jenis 

Quasi Eksperimental Design tipe Nonequivalent Kontrol Group 
Design. Penelitian ini dilakukan terhadap dua kelas yakni kelas 

eksperimen dan kelas kontrol (Pembanding).  

2. Tempat dan Waktu Penelitian. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2017/2018  di kelas III SDN 2 Kekeri Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat. 

3. Populasi dan Sampel. 

 Pada penelitian  ini yang ditetapkan sebagai populasi adalah kelas 

III SDN 2 Kekeri dengan jumlah siswa 58 orang. Karena jumlah siswa 

kelas III kurang dari 100 orang maka sample dari penelitian adalah 

seluruh populasi yakni selururh Siswa kelas III SDN 2 Kekeri yang 

berjumlah 59 siswa.  

4. Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Data pada penelitian ini berbentuk data interval dikarenakan 

datanya berisi tentang angka-angka yang memiliki makna. Adapun 

metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah tes. Tes yang 

digunakan dalam peneltian ini berupa teks puisi yang diberikan kepada 

siswa untuk dibaca di depan kelas secara bergiliran untuk mengetahui 

sejauh mana keterampilan siswa membaca puisi. 

5. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah penilaian 

unjuk kerja denagn menggunakan rubrik penilaian. Rubrik ini 

digunakan untuk untuk mengamati keterampilan membaca puisi siswa 

kelas III SDN 2 Kekeri. 

6. Uji Coba Instrumen. 

Untuk mengetahui  instrument rubrik penilaian yang digunakan 

dapat di katakan baik atau tidak maka perlu dilakukan analisis butir 

instrument dengan menggunakan uji validitas. Dalam penelitian ini uji 

validitas menggunakan uji ahli (ekpert judgement). 

7. Metode Analisis Data 

a. Uji Normalitas. 

Uji normalitas data dicari dengan menggunakan rumus chi 

kuadrad (x2) dengan cara membandingkan kurve normal yang 

terbentuk dari data yang terkumpul  dengan kurve normal 

baku/standar. 
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Rumus chi kuadrad (x2) yang digunakan dalam penelitian 

ini Sugiyono (2014: 241) : 

 

 

 

Keterangan : 

X2 : Harga Chi Kuadrad 

F0 : Frekuensi jumlah data hasil observasi  

Fh : Frekuensi yang diharapkan  

F0 – fh  : selisih data f0 dan fh 

 

Bila harga chi kuadrad hitung lebih kecil denga chi 

Kuadrad table maka distribusi data dikatakan normal, dan bila 

lebih besar dikatakna tidak normal pada taraf signifikansi 5% 

dengan derajat kebebasan db = k -1 , K menyatakan kelas interval 

 

b. Uji Homogeitas. 

Perumusannya menurut Sugiyono (2014:275), yakni: 

 

 

 

Harga F hitung tersebut selanjutnya di bandingkan dengan 

haraga F table dengan dk pembilang = n2 – 1 dan dk penyebut = n1 

– 1. Bila F hitung lebih kecil dari F tabel maka dapat dikatakan 

homogeny dan bila lebih besar maka tidak homogen. 

c. Uji Hipotesis. 

Untuk mengetahui pengaruh media audio visual terhadap 

keterampilan membaca puisi siswa kelas III SDN 2 kekeri, 

digunkan uji t-test sesuai dengan desain yang digunakan desain 

eksperimen yang menggunakan kelompok kontrol pre-test dan 

post-test dengan menggunakan rumus plled varian. 

 Rumus polled varian  

 

 

 

Keterangan : 

= Nilai rata-rata kelas eksperimen  

= Nilai rata-rata kelas control 

    N 1   =  Jumlah siswa kelas eksperimen  

    N 2   = Jumlah siswa kelas control 

= Varian kelas eksperimen  

= Varian kelas control. 

 

 (x2) = 
(𝐟𝟎− 𝐟𝐡)𝟐

𝐟𝐡
 

F = 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 
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Setelah diperoleh harga t hitung, kemudian dibandingkan 

dengan harga t tabel pada tarap signifikansi 5% . Kriteria 

pengujiannya, apabila t hitung  lebih besar dari t tabel maka tedapat 

pengaruh pengaruh media audio visual terhadap keterampilan 

membaca puisi siswa kelas III SDN 2 kekeri. 

d. Menghitung koefesien determinasi. 

Rumus untuk menghitung koefesien determinasi adalah : 

KD = r2 x 100%, dimana r2 diperoleh dari: 

𝑟2 =
𝑡2

𝑡2 +  𝑛 − 2
 

Keterangan : t 2  =  t hitung 

  r 2 = Koefesien Determinasi 

  n = Jumlah Siswa 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data 

a. Pelaksanaan penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2  Kekeri pada semester 

genap yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh media audio 

visual terhadap keterampilan membaca puisi pada siswa kelas III 

yang berjumlah 58 orang terdiri dari kelas III A dan kelas III B 

tahun pelajaran 2017/2018. 

b. Hasil Penelitian Tes Keterampilan Membaca Puisi Siswa. 

1) Hasil pre-test dan post-test keterampilan membaca puisi siswa 

2)  

Kelompok N Tes 
Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-

rata 

Eksperimen 
30 Pre-test 57 35 46,43 

30 Post-test 86 40 63,,36 

Kontrol 
28 Pre-test 66 32 48,21 

28 Post-test 72 32 50,64 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelompok 

eksperimen yang berjumlah 30 orang memperoleh nilai pre-

test tertinggi  57 dan terendah 35 dengan nilai rata-rata 46,43. 

Sedangkan nilai post-test pada kelas eksperimen memperoleh 

nilai tertinggi 86 dan terendah 40 dengan nilai rata-rata 63,36. 

Selanjutnya untuk kelas kontrol yang berjumlah 28 orang 

memperoleh nilai pre-test tertinggi 66 dan terendah 32 dengan 

nilai rata-rata 48,21. Sedangkan nilai post-test memperoleh 

nilai tertinggi 72 dan terendah 32 dengan nilai rata-rata 50,64. 

 

. 
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3) Hasil Uji Normalitas Data 

 

Kelas Tes 𝑿𝟐 hitung 𝑿𝟐 tabel Distribusi 

Eksperimen (III B) 
Pre-test 8.27195 11,07 Normal 

Post-test 10.0539 11,07 Normal 

Kontrol (III A) 
Pre-test 9.39766 11,07 Normal 

Post-test 8.4638 11,07 Normal 

 

 

4) Hasil Uji Homogenitas Data. 

a) Hasil Uji Homogenitas Data Pre-test Keterampilan 

Membaca puisi  Siswa. 

 

Kelas F hitung  F tabel Uji Homogenitas 

Eksperimen 
1,867 1,876 Homogen 

Kontrol 

 

Dari table diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

1,867 lebih kecil dari F tabel sebesar 1,876 dengan db pembilang = 27 

dan db penyebut = 29 pada taraf signifikasi 5%. Artinya status varian 

kelas kontrol dan eksperimen berasal dari varian yang homogen. 

 

b) Hasil Uji Homogenitas Data Post-test Keterampilan 

Membaca puisi  Siswa. 

 

Kelas F hitung  F tabel Uji Homogenitas 

Eksperimen 
1,59 1,889 Homogen 

Kontrol 

 

Pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

sebesar 1,59 lebih kecil dari Ftabel sebesar 1,889  dengan dengan 

db pembilang = 29 dan db penyebut = 27 pada taraf signifikasi 5%. 

Artinya status varian kelas Kontrol dan eksperimen berasal dari 

varian yang homogen 
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5) Hasil Uji Hipotesis Data Post-test. 

Kelompok Jumlah 

Siswa (n) 

Rata-rata S2 

(Varians) 

t hitung t tabel 

Eksperimen 30 63,37 121,22 
2,166 2,004 

Kontrol  28 50,64 75,86 

 

Pada tabel 4.5 diatas, dapat dilihat t hitung > t tabel yaitu 

2,166 > 2,004 pada taraf signifikasi 5% dengan derajat kebebasan 

(dk) = n1 + n2 ─2 = 50 + 28-2 = 56. Sesuai dengan kriteria 

pengujian hipotesis, yaitu t hitung > t tabel maka, Ho ditolak dan 

Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara media audio visual terhadap 

keterampilan membaca puisi pada siswa kelas III SDN 2 Kekeri 

tahun pelajaran 2017/2018. 

D. Pembahasan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media audio 

visual terhadap keterampilan membaca puisi pada siswa kelas III SDN 2 

Kekeri Tahun Pelajaran 2017/2018. Pemilihan  media ini sangat sesuai 

dengan materi pembelajaran membaca puisi, karena siswa dapat melihat 

secara langsung tata cara membaca puisi yang baik dan benar.  

Penelitian ini diawali dengan pemberian pre-test pada kelas kontrol 

dan eksperimen dengan tujuan untuk melihat kemampuan awal siswa. 

Rata-rata hasil pre-test kelas kontrol sebesar 46,43 sedangkan untuk kelas 

eksperimen sebesar 48,21. Hasil ini menunjukkan kedua kelas memiliki 

kemampuan awal yang relatif sama, sehingga dapat dilanjutkan untuk 

pemberian perlakuan. Selain itu, nilai tertinggi untuk kelas kontrol adalah 

66 dan terendah, adalah 32. Sedangkan untuk kelas eksperimen nilai 

tertinggi yang diperoleh, adalah 57 dan terendah 35. 

Setelah pemberian pre-test selanjutnya peneliti memberikan 

pembelajaran pada siswa dikelas eksperimen dalam 1 kali pertemuan 

dengan cara menggunakan media audio visual berupa tayangan video 

tehnik membaca puisi yang baik dan benar sedangkan dikelas kontrol 

peneliti memberikan pembelajaran  tehnik membaca puisi dengan metode 

yang konvensional tanpa menggunakan media audio visual.  

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media audio 

visual berbentuk video pembelajaran tehnik membaca puisi yang dan 

benar, pemilihan media ini sangat sesuai dengan materi pembelajaran 

membaca puisi, karena siswa dapat melihat secara langsung tata cara 

membaca puisi yang baik dan benar. Pembelajaran yang dibantu dengan 

media video pembelajaran mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam 

belajar dan pada akhirnya dapat memberikan pengaruh terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan membaca 

puisi siswa. 

Setelah memberikan pembelajaran peneliti memberikan post-test 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pemberian post-test tersebut 

bertujuan untuk melihat pengaruh atau perbandingan hasil belajar 
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keterampilan membaca puisi antara siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada pelaksanaan post test masing-masing, adalah 63.37 dan 

50,64. Selain itu, nilai tertinggi untuk kelas eksperimen, adalah 86 dan 

terendah 40. Sedangkan pada kelas kontrol nilai tertinggi, adalah 72 dan 

terendah 32. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini dimungkinkan karena adanya 

perbedaan perlakuan pembelajaran yang diberikan pada kedua kelas 

tersebut. Perlakuan yang diberikan di kelas eksperimen, adalah perlakuan 

khusus yaitu pembelajaran dengan menerapkan media audio visual , 

sedangkan di kelas kontrol adalah pembelajaran yang konvensional. 

Setelah diperoleh data hasil post-test belajar siswa, peneliti 

selanjutnya melakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus uji-t dua 

pihak dengan model  t-polled varians dengan kriteria pengujian yaitu jika t 
hitung > t tabel maka Ho ditolak Ha diterima dan sebaliknya jika t hitung < t 
tabel maka Ho diterima Ha dtolak.  

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai t hitung lebih besar dari 

ttabel yakni t hitung 2,166 sedangkan ttabel  2,004 pada taraf sigmnifikasi 95%. 

Dengan demikian karna  t hitung > t tabel (2,166 > 2,004)  maka Ha diterima 

dan Ho ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh media audi visual 

terhadap keterampilan membaca puisi pada siswa kelas III di SDN 2 

Kekeri tahun pelajaran 2017/2018. 

Selanjutnya dari nilai t hitung yang diperoleh dilakuakn perhitungan 

koefesien determinasi untuk mengetahui besar pengaruh media audio 

visual terhadap keterampilan membaca puisi. Nilai koefesien determinasi 

yang diperoleh sebesar 7,4 %. Hal ini berarti 7,4 % keterampilan membaca 

puisi siswa kelas III di SDN 2 Kekeri dipengaruhi oleh media audio visual.  

E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan penelitian eksperimen yang dilakukan pada siswa 

kelas III di SDN 2 Kekeri  tentang pengaruh media audi visual terhadap 

keterampilan membaca puisi dengan menggunakan analisis data kuantitatif 

uji T, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,166 sedangkan t tabel   2,004 pada taraf 

signifikasi 95 %. Dengan demikian  t hitung (2,166) > t tabel   (2,004) 

sehingga dalam penelitian ini Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti 

bahwa terdapat pengaruh media audio visual terhadap keterampilan 

membaca puisi pada siswa kelas III SDN 2 Kekeri tahun pelajaran 

2017/2018. 

Sedangkan hasil perhitungan koefesien determinasi diperoleh nilai 

7,4 %. Hal ini berarti bahwa keterampilan membaca puisi pada siswa kelas 

III SDN 2 Kekeri tahun pelajaran 2017/2018 dipengaruhi oleh media audio 

visual sebesar 7,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan 

dilihat dari kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan dan 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 
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1.  Bagi Guru, diharapkan dapat menggunakan berbagai jenis media 

yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar dan 

mengajar di kelas sehingga pembelajaran dapat berlangsung lebih 

menyenangkan dan dapat memberikan motivasi kepada siswa 

untuk lebih giat belajar. 

2. Bagi siswa, penggunaan media audio visual dapat memberikan 

pemahaman dan motivasi yang lebih cepat terhadap materi yang 

disampaikan guru. Serta meminta guru untuk menerapkan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas 

pembelajaran di sekolah, khususnya dalam mengembangkan 

keterampilan membaca puisi siswa, dengan menggunakan media 

audi visual berbentuk video pembelajaran sebagai salah satu 

alternative media pembelajaran yang akan digunakan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini tidak hanya dijadikan 

sebagai refrensi semata namun diharapkan oleh peneliti untuk dapat 

dikembangkan lagi menjadi lebih sempurna. Untuk selanjutnya 

media audio visual ini diharapkan nantinya dapat digunakan dalam 

mata pelajaran lainnya dan dapat dikombinasikan dengan metode 

yang lainnya yang tidak hanya dapat meningkatkan kompetensi 

psikomotorik saja namun dapat meningkatkan kempetensi lainnya 

yang berupa kognutif dan afektif. 
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