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 ABSTRAK 

           Penelitian ini berjudul ”Pengaruh Media Wall Chart (Bagan Dindig) dalam 

Pembelajaran Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi pada Siswa Kelas X 

MA Fajrul Hidayah Batujai Lombok Tengah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

rendahnya kemampuan menulis karangan argumentasi pada siswa kelas X MA 

Fajrul Hidayah Batujai. Hal ini disebabkan oleh siswa yang belum mampu 

menyusun karangan argumentasi sesuai dengan strukturnya dan kurangnya media 

yang memadai sebagai pendukung dalam proses pembelajaran serta 

mengembangkan kemampuan menulisnya. Penelitian ini merupakan penelitian 

pre-eksperiment. Desain penelitian yang digunakan adalah the one-group of 

pretest-posttest.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

Pengaruh Media Wall Chart (Bagan Dinding) dalam Pembelajaran Keterampilan 

Menulis Karangan Argumentasi pada Siswa Kelas X MA Fajrul Hidayah Batujai 

Lombok Tengah?” dan “Bagaimanakah Perbandingan Hasil Belajar Siswa Kelas 

X MA Fajrul Hidayah Batujai Lombok Tengah?”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Pengaruh Media Wall Chart (Bagan Dinding) dalam Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi pada Siswa Kelas X MA Fajrul 

Hidayah Batujai Lombok Tengah dan untuk mengetahui Perbandingan Hasil 

Belajar Siswa Kelas X MA Fajrul Hidayah Batujai Lombok Tengah. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MA Fajrul Hidayah Batujai Lombok 

Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MA Fajrul 

Hidayah yang berjumlah 15 orang. Teknik pengambilan sampel adalah dengan 

teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode tes, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan rumus uji t, sedangkan metode penyajian hasil 

analisis data yang digunakan adalah dengan metode informal yaitu perumusan 

dengan menggunakan tabel. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa nilai 

thitung lebih besar dari pada ttabel pada taraf signifikan 5% dengan db= N-1= 15-

1=14 (th:7,755 > tt: 1,761), sehingga dinyatakan signifikan. Maka hipotesis nihil 

(H0) ditolak dan sebaliknya hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini 

menunjukkan “Terdapat pengaruh media wall chart  dibandingkan dengan tidak 

menggunakan media wall chart sebelum dan sesudah diberikan perlakuan  dalam 

pembelajaran menulis karangan argumentasi pada siswa kelas X MA Fajrul 

Hidayah Batujai Lombok Tengah.  

Kata Kunci: Media Wall Chart, Keterampilan Menulis, Karangan Argumentasi 
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ABSTRACT 

         The title of this research is influence of wall chart media in writing 
argument essay of MA Fajrul Hidayah Batujai. The background study of this 
research is the low ability of X grade student in writing argument essay. It is 
because students have not be able to arrange the argument essay yet and also there 
is not many media used by the teacher to help students in developing their writing 
ability. This study is a pre-experiment study. The design uses is the one-group of 
pretest-posttest. The statement of the problem in this study is how is the influence 
of wall chart media in writing argument essay and how is the comparison student 
result of X grade student. Then, the purpose of this study is to know the influence 
of wall chart media use in learning writing argument essay. The population in this 
study is X grade student of MA Fajrul Hidayah Batujai. The sample in this study 
is Class X of MA Fajrul Hidayah Batujai that has 15 students in it, while the 
technique use in collecting the data is purposive sampling. The method use is test, 
interview and documentation. According to the result of the data analysis, the 
researcher find out that Thitung more than Ttable with 5% significant where db= N-
1=15-1=14 (th: 7,755> tt: 1,761), so it is significant. So, the zero hypothesis (H0) 
rejected  and on the other hand alternative hypothesis (Ha) approved. It shows that 
“There is an effect on using wall chart media compare to the one that not using 
the media from before and after treatment in learning writing argument essay in X  
grade students of MA Fajrul Hidayah Batujai Lombok Tengah. 

  

Keyword: Wall Chart Media, Writing Skill, Argument Essay 
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A. PENDAHULUAN   
    Berbahasa merupakan suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh setiap manusia dalam 
kebersamaannya dengan manusia lain untuk 
berkomunikasi. Bahasa sebagai sarana 
komunikasi dapat berupa bahasa lisan dan 

bahasa tulisan.  
            Keterampilan menulis adalah suatu 
kegiatan yang melibatkan berbagai 
keterampilan lain, di antaranya adalah 
kemampuan menyusun dan mengungkapkan 
ide dengan menggunakan kata-kata dalam 
bentuk kalimat yang tepat, serta 
menyusunnya dalam suatu paragraf. Hal ini 

sering dikenal  dengan kegiatan mengarang. 
              Kegiatan mengarang pada hakekatnya 

adalah proses pengutaraan sesuatu dengan 
menggunakan bahasa tulisan (Karsana, 
1986:5). Mengutarakan sesuatu yang 
dimaksud adalah menyampaikan, 
memberikan, menceritakan, melukiskan, 
menerangkan meyakinkan kepada pembaca 
agar pembaca memahami peristiwa yang 
terjadi.  

      Karangan argumentasi adalah 
karangan yang berisi pendapat atau argumen 
penulis tentang suatu peristiwa terjadi di 
masyarakat yang ingin disampaikan kepada 
pembaca. Tujuan karangan argumentasi 
adalah untuk meyakinkan pembaca agar 
memiliki pandangan atau pemikiran yang 
sama dengan penulis tentang permasalahan 
yang ditulis. Pembelajaran menulis karangan 
argumentasi akan menjadi maksimal jika 
memiliki media pembelajaran yang tepat, 
sehingga membuat siswa merasa tidak 
bosan. 
           Ada beberapa media pembelajaran 
yang dapat digunakan untuk pembelajaran 
menulis salah satunya adalah media wall 
chart. Wall chart merupakan suatu media 
pembelajaran yang berupa gambar, denah, 
bagan, atau skema. Melalui bimbingan dari 
guru, wall chart dapat berfungsi sebagai 
jembatan untuk membantu siswa dalam 
belajar menulis karangan argumentasi. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini akan 
menggunakan media wall chart sebagai 
media pembelajaran menulis karangan 
argumentasi siswa kelas X MA Fajrul 
Hidayah Batujai. 
            Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan dengan salah satu guru bahasa 
Indonesia di MA Fajrul Hidayah yaitu Hasan 
Basri S.Pd. pada tanggal 30 Juni  2018, 

mengatakan bahwa, media pembelajaran 
wall chart tidak pernah dijadikan sebagai 
media pembelajaran. Pada saat ini wall chart 
hanya digunakan sebagai pajangan, hal ini 
terjadi karena kurang kreativitas 
pengembangan media dari pengajar. Media 
ini cukup menarik karena informasi yang 
disajikan berbentuk visual dengan cara 
mengajar siswa berpikir kritis, menghemat 
waktu, berkonsentrasi, mengatur pikiran dan 
menuangkan imajinasi dalam bentuk tulisan. 
Lebih lanjut Hasan menjelaskan bahwa, 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa 
sering mengalami kesulitan pada saat 
menerima suatu materi salah satunya pada 
saat menerima materi tentang karangan 
argumentasi. Siswa masih belum mampu 
untuk beragumen tentang sesuatu yang ada 
di sekitarnya, siswa masih kurang dalam 
merangkai kata-kata menjadi kalimat dan 
menyusunnya menjadi karangan yang utuh. 
Motivasi siswa rendah, terlihat dari setiap 
pertemuan pembelajaran siswa merasa 
bosan, sehingga siswa berbisik-bisik dengan 
teman sebangku, keluar masuk kelas, dan 
tidak memperhatikan penjelasan guru. Hal 
ini dikarenakan pembelajaran dan media 
yang digunakan guru bidang studi tidak 
maksimal dan kurang mengembangkan 
kreativitas ketika proses pembelajaran. 
            Berdasarkan permasalahan yang 
terjadi di MA Fajrul Hidayah, maka dapat 
dijadikan tempat untuk memanfaatkan media 
pembelajaran wall chart sebagai salah satu 
upaya dalam meningkatkan pembelajaran 
keterampilan menulis karangan argumentasi 
siswa, sehingga setelah melakukan 
pembelajaran menggunakan media wall 
chart maka, jelas terlihat pengaruh yang 
terjadi pada hasil belajar siswa. Adapun 
judul penelitian ini adalah “Pengaruh media 
wall chart dalam pembelajaran keterampilan 
menulis karangan argumentasi pada siswa 
kelas X MA Fajrul Hidayah Batujai tahun 
pelajaran 2018-2019.” Latar belakang 
penelitian ini adalah bagaimanakah 
pengaruh media wall chart (bagan dinding) 
dalam pembelajaran keterampilan menulis 
karangan argumentasi pada siswa kelas x 
MA Fajrul Hidayah Batujai Lombok 
Tengah? dan bagaimanakah perbandingan 
nilai hasil siswa kelas X MA Fajrul Hidayah 
Batujai Lombok Tengah?. 
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B. METODE PENELITIAN 
     Jenis penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode pre eksperiment model the one 
group of Pretest-posttest design dengan satu 
macam perlakuan.  
        Penelitian ini dilaksanakan di MA 
Fajrul Hidayah Batujai yang dilaksanakan 
pada bulan Agustus 2018.            

  Sugiyono (2002:57 dalam Riduwan 
2013: 54) memberikan pengertian 
bahwa”Populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri dari objek atau subjek yang 
menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas X MA Fajrul 
Hidayah Batujai. Sedangkan sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X MA 
Fajrul Hidayah Batujai. 

   Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah teknik tes, wawancara 
dan dokumentasi.  

  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 karangan argumentasi 
sebelum diberikan pembelajaran media wall 
chart dan setelah siswa diberikan 
pembelajaran media wall chart.  
          Metode penyajian hasil analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode informal menggunakan tabel.  
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

          Penelitian ini dilaksanakan di MA 
Fajrul Hidayah tahun pelajaran 2018/2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh media wall chart (bagan dinding) 
dalam pembelajaran keterampilan menulis 
karangan argumentasi pada siswa kelas X 
MA Fajrul Hidayah. Pelaksanaan penelitian 
ini 4 kali pertemuan kurang lebih 2 minggu. 
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari 
senin tanggal 13 Agustus 2018 jam pelajaran 
kesatu. Pertemuan kedua dilaksanakan pada 
hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 jam 
pelajaran kesatu. Pertemuan ketiga 
dilaksanakan pada hari senin tanggal 20 
Agustus 2018 jam pelajaran kesatu. 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada 

hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 jam 
pelajaran keempat. Pelaksanaan 
pembelajaran pada penelitian ini dibagi 
menjadi Pretest, treatment, dan posttest. 
     Pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian adalah dengan cara membagikan 
instrument tes kepada siswa, yakni tes yang 
berisi perintah untuk membuat karangan 
argumentasi. Tes diberikan sebanyak 2 kali, 
yaitu sebelum diberikan perlakuan dan 
sesudah diberikan perlakuan dengan 
mengunakan media wall chart. Jumlah siswa 
yang dikumpulkan datanya adalah sebanyak 
15 siswa. Jumlah siswa perempuan 12 dan 
laki-laki 3. Dari hasil pengumpulan data 
tersebut diperoleh skor pretest dan 
posttest. Berikut ini disajikan tabel 
data perolehan skor tiap-tiap aspek 
dari 15 siswa pada pretest dan 
posttest. 
1. Data Penelitian  Hasil Pretest 
          Pretest ini dilakukan untuk melihat 
kemampuan nilai siswa dalam menulis 
karangan argumentasi sebelum atau tanpa 
menggunakan media wall chart atau bagan 
dinding. 

Tabel 4.1 
Hasil Pretest Pembelajaran Menulis 
Karangan Argumentasi pada Siswa 

Kelas X MA Fajrul Hidayah 

           Berdasarkan tabel di atas, pada 
penelitian tahap pretest ini diikuti oleh 15 
orang siswa, dengan rata-rata nilai sebesar 
59,4. Dari 15 siswa yang mengikuti tahap 
pretest ini terdapat satu siswa yang 

NO 
1. 

Nama Skor 
Perolehan 

Nilai  

1. Abdul Malik Wardani 9 56 
2. Ahmad Anton Wijaya 11 69 
3. Bayu Saputra 8 50 
4. Dian Juliani 12 75 
5. Feberwati Nining K. 11 69 
6. Ika Mariatun 7 45 
7. Najah Sauti 10 63 
8. Rahmatul Aini 9 56 
9. Rina Hartiana 10 62 
10. Sanjayani 14 87 
11. Saniah 7 45 
12. Sekar Ayu P. 10 62 
13. Siti Hardianti R. 7 45 
14. Titin Afrianti 10 62 
15. Yuliani 7 45 

Total Nilai 142 891 
Jumlah Siswa 15 
Rata-rata 59,4 
Nilai Tertinggi 87 
Nilai Terendah 45 
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memperoleh nilai tertinggi dengan skor total 
87 diperoleh oleh siswa bernama Sanjayani. 
Sementara itu nilai terrendah dimiliki oleh 4 
orang siswa dengan skor total 45 yang 
diperoleh oleh siswa bernama Ika Mariatun, 
Saniah, Siti Hardianti Rukmana, dan 
Yuliani. Pada tahap ini, jumlah perolehan 
tertinggi terdapat pada aspek penilaian 
pertama yaitu pada aspek penilaian terhadap 
kesesuaian karangan argumentasi dengan 
struktur karangan argumentasi. Sedangkan, 
jumlah perolehan terrendah terdapat pada 
aspek penilaian keempat yaitu pada aspek 
penilaian tentang penggunaan tanda baca. 
Berdasarkan data tabel 4.1 setiap aspek 
dihitung menggunakan rumus sebagai 
berikut. 
1. Skor Maksimal 
 Aspek 1 + Aspek 2 + Aspek 3 + Aspek 4 
 4 + 4 + 4 + 4 = 16 
2. Perhitungan SP (Skor Perolehan) 
 Aspek 1 + Aspek 2+ Aspek 3 + Aspek 4 
 2 + 2 + 3 + 2 = 9 
3. Perhitungan Nilai 

      Nilai = 
����	���������

����	��������
 x 1 

            = �
��
	x	100 

            = 56 
4. Perhitungan Rata-rata (mean) 

     Rata-rata  = 
������	�����

������	�����
 x 100 

= ���
��

	x	100 

= 59,4 

            Berdasarkan uraian di atas, setiap 
aspek dijabarkan secara lebih rinci sebagai 
berikut, untuk aspek kesesuaian tema dengan 
karangan argumentasi, tidak ada siswa yang 
mendapat nilai sangat baik (4), 10 siswa 
mendapat skor 3, 5 siswa mendapat skor 2, 
dan tidak ada siswa yang mendapatkan skor 
1. Sedangkan untuk aspek gagasan atau 
pendapat, satu siswa yang mendapat skor 4, 
4 siswa mendapat skor 3 dan 10 siswa 
mendapat skor 2 dan tidak ada siswa yang 
mendapat skor 1. Untuk aspek keefektifan 
kalimat, terdapat 1 siswa yang mendapatkan 
skor 4, 5 siswa mendapat skor 3, 9 siswa 
mendapat skor 2, dan 1 siswa yang 
mendapatkan skor 1. Aspek penggunaan 
tanda baca, tidak ada siswa yang 
memperoleh skor 4, 3 siswa mendapat skor 
3, 7 siswa mendapatkan skor 2 dan 5 siswa 
mendapatkan skor 1. 

             Dari deskripsi pencapaian skor tiap 
aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa, 
untuk kesesuaian tema dengan karangan 
argumentasi, siswa masih belum memahami 
secara pasti cara menyesuaikan pendapatnya 
dengan tema yang telah diberikan, aspek 
gagasan atau pendapat, siswa masih 
dikatakan belum mampu mendeskripsikan 
alasan dan pendapat tentang suatu peristiwa 
yang terkait dengan tema, untuk aspek 

keefektifan kalimat, siswa rata-rata masih 
belum mampu membuat kalimat 
yang baik  dan benar, siswa masih 
menggunakan bahasa informal 
daripada bahasa formal, aspek 
penggunaan tanda baca, siswa juga 
masih belum mampu menggunakan 
tanda baca yang baik dan benar, 
siswa terlihat rendah dalam aspek ini. 

                                 Berdasarkan tabel 4.1 di atas, hasil 
pretest yaitu skor tertinggi sebesar 87 dan 
skor terendah sebesar 45. Melalui 
perhitungan manual diketahui bahwa skor 
rata-rata (mean) yang dicapai saat pretest 
sebesar 59,4 
2. Data Penelitian  Hasil Posttest 

.  Tabel 4.2 
Hasil Posttest Menulis Karangan 

Argumentasi pada Siswa Kelas X MA      
Fajrul Hidayah 

              Berdasarkan tabel 4.2 jumlah siswa 
yang mengikuti posttest adalah sebanyak 15 
orang dan diperoleh hasil dengan skor 
tertinggi adalah 95 yang diperoleh 5 siswa 

NO 
1. 

Nama Skor Perolehan Nilai  

1. Abdul Malik Wardani 12 75 
2. Ahmad Anton Wijaya 15 95 
3. Bayu Saputra 11 70 
4. Dian Juliani 13 81 
5. Feberwati Nining K. 15 95 
6. Ika Mariatun 13 81 
7. Najah Sauti 11 70 
8. Rahmatul Aini 11 70 
9. Rina Hartiana 15 95 
10 Sanjayani 15 95 
11. Saniah 11 70 
12. Sekar Ayu P. 12 75 
13. Siti Hardianti R. 14 87 
14. Titin Afrianti 15 95 
15. Yuliani 12 75 

Total Nilai 195 1229 
Jumlah Siswa 15 
Rata-rata 81,93 
Nilai Tertinggi 95 
 Nilai Terendah 70 



4 
 

yaitu Ahmad Anton Wijaya, Feberwati 
Nining Kaswari, Rina Hartiana, Sanjayani, 
dan Titin Afrianti, skor terendah adalah 70 
yang diperoleh 4 siswa yaitu Bayu Saputra, 
Najah Sauti, Rahmatul Aini, dan Saniah, 
rata-rata (mean) yang dicapai saat postest 
adalah 81,93. Jumlah perolehan skor 
tertinggi adalah 54, pada aspek pertama 
yaitu struktur karangan argumentasi, jumlah 
siswa yang pendapatkan skor tertinggi pada 
aspek pertama berjumlah 9 siswa yang 
mendapatkan skor 4. Sedangkan jumlah 
perolehan aspek terendah adalah 40 pada 
aspek keempat yaitu pada aspek pilihan kata, 
jumlah siswa yang mendapatkan skor 
terendah pada aspek keempat yaitu 
berjumlah 5 siswa yang mendapatkan skor 2. 
Berdasarkan data Tabel 4.2 setiap aspek 
dihitung menggunakan rumus sebagai 
berikut. 

 
1. Skor Maksimal 
 Aspek 1 + Aspek 2 + Aspek 3 + Aspek 4 
4+ 4 + 4 + 4 = 16 
2. Perhitungan SP (Skor Perolehan) 
 Aspek 1 + Aspek 2+ Aspek 3 + Aspek 4 
4 + 4  + 4  + 3  = 15 
3. Perhitungan Nilai 

      Nilai = 
����	���������

����	��������
 x 10 

               = 
��

��
	x	10 

                = 95 

4. Perhitungan Rata-rata (mean) 

      Rata-rata  = 
������	�����

������	�����
 x 100 

                     = ����
��

	x	100 

                         = 81,93 

            Berdasarkan uraian di atas, setiap 
aspek dijabarkan sebagai berikut, untuk 
aspek kesesuaian tema dengan karangan 
argumentasi, rata-rata siswa mampu 
menyesuaikan tema dengan karangan 
argumentasi yang dibuat, siswa yang 
mendapat nilai sangat baik (4) yakni 9 siswa, 
6 siswa yang mendapatkan skor 3, dan tidak 
ada siswa yang mendapatkan skor 1 dan 2. 

Sedangkan untuk aspek gagasan atau 
pendapat, tidak ada siswa yang mendapatkan 
skor 1 dan 2 , 10 siswa yang mendapatkan 
skor 3, dan 5 siswa yang mendapatkan skor 
tertinggi yaitu sangat baik (4). Untuk aspek 
keefektifan kalimat, 6 siswa mendapatkan 
skor 4, 9 siswa mendapatkan skor 3, dan 
tidak ada siswa yang mendapatkan skor 1 
dan 2. Aspek penggunaan tanda baca, tidak 
ada siswa yang mendapatkan skor 4, 10 
siswa mendapatkan skor 3, 5 siswa 
mendapatkan skor 2, dan tidak ada siswa 
mendapatkan skor 1. 
                  Dari deskripsi pencapaian skor 
tiap aspek pada tabel 4.2 di atas, dapat 
disimpulkan bahwa, untuk aspek kesesuaian 
tema dengan karangan argumentasi, siswa 
sudah mampu menyesuaikan tema yang 
telah diberikan dengan segala pendapat dan 
alasan yang akurat, aspek gagasan atau 
pendapat, siswa dikatakan mampu 
menjabarkan dan mendeskripsikan pendapat 
atau alasannya sesuai dengan tema, untuk 
aspek keefektifan kalimat siswa rata-rata 
mampu membuat kalimat dengan 
memperhatikan tanda baca, aspek 
penggunaan tanda baca siswa juga sebagian 
besar mampu menggunakan tanda koma, 
tanda titik, dan huruf besar sesuai dengan 
EYD. 
                Berdasarkan tabel 4.2 di atas, hasil 
posttest yaitu skor tertinggi sebesar 95 dan 
skor terendah sebesar 70. Melalui 
perhitungan manual diketahui bahwa skor 
rata-rata (mean) yang mencapai saat posttest 
sebesar 81,93. 
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3. Data Uji T 

 Tabel 
Perbandingan Hasil Pretest dan 
Posttest Siswa Kelas X MA Fajrul 

Hidayah Batujai Tahun 
Pelajaran 2018-2019 

 

Rerata D = (-338) : 15 = -22,53 

Berdasarkan tabel 4.3 jumlah nilai 
pretest yaitu 891, jumlah nilai posttest yaitu 
1229, siswa yang mengikuti pretest dan 
posttest adalah 15 orang, sedangkan jumlah 
nilai beda yaitu -338 dan jumlah beda 
kuadrat yaitu 9390. Berdasarkan data Tabel 
4.3 setiap aspek dihitung menggunakan 
rumus sebagai berikut. 
1. Perhitungan Nilai Beda 
        NB = Pretest – Posttest 
              =56 – 75 = -19 
2. Perhitungan Beda Kuadrat 
        BK = Nilai Beda2 

            = -19 x -19 = -26 
3.  Nilai Uji t 

� =
��

�∑��		�
(∑�)

�

�
� 	(���)		

  

 

�= 
���,��

������
(����)�

��
��	(����)		

  

�= 
���,��

�����	–(������:��)

��	�	��	

  

�= 
���,��

�
����

���		

  

�= 
���,��

√�,��
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         Nilai t selanjutnya dikonsultasikan 
dengan harga ttable pada taraf signifikan 5% 
dengan derajat kebebasan (d.b) adalah  N-1= 
15-1=14, maka nilai ttable adalah 1,761, maka 
thitung  lebih besar dari pada  ttable  atau 7,755 > 
1,761. Artinya terdapat pengaruh yang 
signifikan hasil belajar siswa sebelum dan 
sesudah siswa kelas X MA Fajrul Hidayah 
diberikan perlakuan media wall chart dalam 
keterampilan menulis karangan argumentasi. 
 
4. Data Hasil Pelaksanaan Pembelajaran 
Keterampilan menulis Karangan 
Argumentasi 
a. Hasil Observasi Siswa 

Tabel 4.4 
Data Hasil Observasi Kegiatan Siswa 

 
 

NO Nama Pretes
t 

Posttest Nilai 
Beda (D) 

Beda Kuadrat 
(D2) 

1 Abdul Malik Wardani 56 75 -19 361 
2 Ahmad Anton Wijaya 69 95 -26 676 
3 Bayu Saputra 50 70 -20 400 
4 Dian Juliani 75 81 -6 36 
5 Feberwati Nining K. 69 95 -26 676 
6 Ika Mariatun 45 81 -36 1296 
7 Najah Sauti 63 70 -7                49 
8 Rahmatul Aini 56 70 -14 196 
9 Rina Hartiana 62 95 -33 1089 
10 Sanjayani 87 95 -8 64 
11 Saniah 45 70 -25 625 
12 Sekar Ayu Parawangsa 62 75 -13 169 

13 Siti Hardianti 
Rukmana 45 87 -42 1764 

14 Titin Afrianti 62 95 -33 1089 
15 Yuliani 45 75 -30 900 

Jumlah 
         891        1229 

             -
338 ∑��		=9390 

NO Pertanyaan Pertemuan  Nilai  
 I II III IV  

1. Siswa siap mengikuti pembelajaran 4 4 4 4 16 

2. Siswa serius memperhatikan pembelajaran yang 
diberikan oleh guru 

4 4 4 4 16 

3. Siswa aktif  bertanya terkait dengan materi yang 
diberikan 

2 2 3 3 10 

4. Siswa memahami penjelasan atau materi yang diberikan 
guru 

2 3 3 4 12 

5. Siswa aktif menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan oleh guru terkait dengan materi pembelajaran 

2 2 3 3 10 

6. Siswa antuisas dalam menyusun karangan sesuai dengan 
media yang diberikan 

3 4 4 4 15 

7. Siswa serius dalam menulis sesuai dengna langkah-
langkah yang diberikan  oleh guru 

3 3 3 3 12 

8. Siswa aktif terhadap tugas yang diberikan oleh guru 4 4 4 4 16 

9. Siswa mampu membuat karangan sesuai dengan tema 
yang diberikan 

2 3 3 4 12 

1
0. 

Siswa mampu membuat karangan sesuai dengan struktur 
teks 

3 3 4 4 14 

1
1.  

Siswa mampu membuat karangan dengan gagasan atau 
pendapat yang jelas 

3 3 4 4 14 

1
2. 

Siswa mampu membuat karangan dengan menggunakan 
kalmat yang efektif 

2 3 3 3 11 

1
3. 

Siswa mampu membuat karangan sesuai dengan 
penggunaan tanda baca yang baik dan benar 

2 2 2 3 9 

1
4. 

Siswa serius mengikuti pembelajaran dari  awal sampai 
akhir 

4 4 4 4 16 

Jum
lah 

 40 44 48 51 183 

Pers
en 
% 

 71
% 

78
% 

86% 91
% 

327% 

Rata

rata 

 81% 
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b. Lembar Observasi Guru 
Tabel 4.5 

Data Nilai Hasil Observasi Kegiatan 
Guru 

 

5. Pembahasan 

              Penelitian ini menggunakan the one 
group pretest-posttest desain yaitu 
pemberian pretest dan posttest untuk satu 
kelompok. Sampel dalam penelitian ini 
adalah kelas X MA yang berjumlah 15 orang 
siswa dengan jumlah siswa perempuan 12 
dan siswa laki-laki 3. Instrument yang 
digunakan adalah  instrument tes yang 
dibagikan kepada siswa, yakni tes yang 
berisi perintah untuk menulis dan membuat 

karangan argumentasi dengan tema”Dampak 
Media Sosial di kalangan Remaja”. 

6.             Teknik pengumpulan data 
dilaksanakan dengan pemberian tes. 
Pemberian tes dilakukan sebanyak 2 kali, 
yakni sebelum dan sesudah perlakuan. Tes 
pertama diberikan pada pertemuan pertama 
untuk mengetahui kemampuan awal siswa 
sebelum diberikan perlakuan dan tes kedua 
diberikan pada pertemuan keempat untuk 
mengetahui kemampuan siswa dalam 
menulis karangan argumentasi setelah 
diberikan perlakuan dengan menggunakan 
media 

7. 6. Perbandingan nilai rata-rata pretest 
dan posttest kelas Pre-Eksperimen 

Tabel 4.6 
Perbandingan Nilai Rata-Rata Kelas 

Pre-Eksperimen 

 
Nilai Pre-Eksperimen 

Pretest Posttest 
Jumlah 891 1229 

Rata-Rata 59,4 81,93 
Selisih -   22,53 

           Berdasarkan hasil analisis data 
tersebut terdapat pengaruh yang signifikan 
terhadap penerapan media wall chart pada 
keterampilan menulis karangan argumentasi. 
Uji-t data pretest dan posttest keterampilan 
menulis karangan argumentasi dilakukan 
untuk mengetahui perbedaan keterampilan 
menulis karangan argumentasi sebelum dan 
sesudah diberikan perlakuan menggunakan 
media wall chart. Berdasarkan tabel 4.6, 
nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada 
pretest adalah 59,4 dibandingkan dengan 
nilai rata-rata posttest memiliki 
perbandingan yang menunjukkan adanya 
peningkatan, yakni menjadi 81,93. 
 
7. Perbandingan Nilai Siswa pada Pretest 
dan Posttest 

    Tabel 4.7 
Perbandingan Nilai Siswa pada Pretest dan Posttest 
No Nama Nilai Selis

ih Pretest Posttest 
1 Abdul Malik Wardani 56 75 -19 
2 Ahmad Anton Wijaya 69 95 -26 
3 Dian Juliani 75 81 -6 
4 Titin Afrianti 62 95 -33 
5 Sanjayani  87 95 -8 

Jumlah 349 441 -92 

Persentase (%) 69,80
% 

88,20% -
18,4
0% 

No  Pertanyaan  
                

Pertemuan  Nila
i    

 
 
 
 

1. 
 

1 2 3 4 
Kegiatan Pendahuluan 

a.  Menyapa siswa, menanyakan kabar siswa 4 4 4 4 16 
b. Mengajak siswa berdoa, dan 

mengkondisikan supaya siswa siap 
menerima pembelajaran 

4 3 4 4 15 

c. Memberikan pertanyaan berkaitan dengan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi 
yang akan dipelajari 

3 4 4 4 15 

d. Menyiapkan materi dan tujuan serta 
indicator yang akan dicapai dalam 
karangan argumentasi 

3 3 3 3 12 

 
 
 
 
 

2. 
 
 

                                                                  Kegiatan Inti 

a.  Menyampaikan materi pembelajaran   
tentang karangan argumentasi 

3 4 4 4 15 

b. Membagikan LKS dan mengkoordinir 
siswa dalam menyiapkan perlengkapan 
belajar 

4 4 4 4 16 

c. Memberikan contoh tentang struktur 
karangan argumentasi 

3 3 3 3 12 

d. Guru memberikan siswa untuk bertanya 3 3 3 4 13 

e. Guru memberikan tugas kepada siswa 
untuk menulis karangan argumentasi 

3 4 4 4 15 

 f. Guru menyuruh siswa untuk 
mengumpulkan tugas yang telah 
diberikan 

3 3 3 3 12 

 
 
 

3. 

Kegiatan Penutup 

a. Guru bersama siswa melakukan evaluasi 
terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

3 3 3 3 12 

b. Guru melakukan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik secara 
individu maupun kelompok 

3 3 3 4 13 

c. Menginformasikan rencana kegiatan 
pembelajaran untuk pertemuan 
berikutnya 

3 4 4 3 14 

Juml
ah 

 42 45 46 47 180 

Pers
en 

 75
% 

80
% 

82
% 

84
% 

321
% 

Rata-
rata 

 80% 
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Berdasarkan perbandingan pada 
nilai siswa pada tabel 4.7  terdapat 
peningkatan sebelum diberikan perlakuan 
dan sesudah diberikan perlakuan dengan 
menggunakan media wall chart 
perbandingan itu terletak pada siswa Ahmad 
Abdul Malik Wardani, Ahmad Anton 
Wijaya, Feberwati Nining K, Dian Juliani, 
Titin Afrianti dan Sanjayani. Nilai pretest 
pada siswa Ahmad Abdul Malik Wardani 
yaitu 56 meningkat menjadi 75 pada nilai 
posttest, selisih nilai adalah -19. Siswa 
Ahmad Anton Wijaya mendapatkan nilai 
pretest yaitu 69 dan posttest 95, selisih nilai 
-26. Siswa Dian Juliani mendapatkan nilai 
pretest yaitu 75 dan pottest 81, selisih nilai -
6. Siwa Titin Afrianti mendapatkan nilai 
pretest 62 dan posttest 95, selisih nilai -33. 
Siswa Sanjayani mendapatkan nilai pretest 
yaitu 87 dan posttest 95, selisih -8. 
Persentase dari nilai pretest kelima siswa 
tersebut yaitu 69,80% dan terjadi  
peningkatan pada nilai posttest yaitu 
88,20%. 

               Berdasarkan perbandingan jumlah 
nilai pretest dan posttest serta nilai rata-rata 
tersebut memberikan informasi untuk 
mengetahui perbandingan hasil perolehan 
yang didapatkan oleh siswa. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
positif dari penerapan media wall chart. 
Berdasarkan hasil analisis data, data sampel 
yang dihitung hasil uji beda t-hitung dalam 
penelitian ini yaitu  7,755 kemudian 
dibandingkan dengan nilai pada ttabel yang 
didapatkan dari besarnya derajat kebebasan 
(db) = n-1= 15-1=14 dengan taraf signifikan 
5% menghasilkan thitung > ttabel (7,755 > 
1,761), artinya hipotesis Ha diterima dan Ho 

ditolak.  Hal ini menandakan bahwa 
hipotesis yang telah dirumuskan terbukti 
kebenarannya, yaitu terdapat pengaruh 
media wall chart dibandingkan dengan tidak 
menggunakan media wall chart sebelum dan 
sesudah diberikan perlakuan  dalam 
pembelajaran keterampilan menulis 
karangan argumentasi pada siswa kelas X 
MA Fajrul Hidayah Batujai.  

                   Dari deskripsi data di atas, dapat 
dilihat bahwa, nilai rata-rata untuk siswa 
pada saat pretest (59,4) dan nilai rata-rata 
untuk siswa setelah posttest (81,93). 
Karangan argumentasi yang dibuat oleh 
siswa sebelum menggunakan media wall 
chart hasilnya kurang menarik, karena 

kurang mengembangkan media, sehingga 
media atau metode yang digunakan tidak 
menarik, sedangkan setelah diberikan 
perlakuan berupa media wall chart terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa. 

                   Hal yang membedakan antara 
karangan argumentasi sebelum dan sesudah 
diberikan perlakuan media wall chart yaitu 
terletak pada isi karangan. Hal tersebut 
disebabkan karena saat posttest 
menggunakan media wall chart yang di 
dalamnya terdapat informasi-informasi yang 
dapat mereka gunakan untuk 
mengembangkan ide-ide dalam menulis 
karangan argumentasi. Terbukti di setiap 
aspek sebelum dan sesudah diberikan 
perlakuan dengan media wall chart, rata-rata 
memiliki pengaruh yang signifikan, sebab 
ketika pretest dan posttest menggunakan 
pendekatan proses dalam menulis karangan 
argumentasi. 

         Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 
Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan 
bahwa motivasi itu memiliki dua fungsi 
yaitu, mengarahkan, artinya mengarahkan 
individu dari tujuan yang akan diapai dan 
mengaktifkan atau mengingatkan artinya, 
mengaktifkan atau mengingatkan untuk 
meningkatkan kegiatan-kegiatan apabila 
motivasi tinggi di setiap individu maka 
tinggi pula motivasi yang ada dalam diri 
setiap individu, sehingga akan melakukan 
suatu aktivitas dengan sungguh-sungguh. 

                   Penggunaan media yang tepat dapat 
meningkatkan minat dan motivasi belajar 
siswa, karena siswa merasa tertarik dalam 
proses  pembelelajaran apabila 
menggunakan media yang menarik. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Saadie (2007: 77), 
bahwa media wall chart sebagai media 
visual bermanfaat untuk menumbuhkan daya 
tarik bagi siswa sehingga motivasi menulis 
meningkat, sederhana dan lugas, tidak rumit 
atau berbelit-belit sehingga mudah dipahami 
oleh siswa, memperjelas bagian-bagian yang 
penting, dan dapat diganti sesuai dengan 
waktu, tujuannya supaya siswa tidak cepat 
bosan dan sesuai dengan massa. 
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8. Simpulan 

            Berdasarkan pembahasan yang telah 
disampaikan, maka dapat disimpulkan 
bahwa, hasil perbandingkan pembelajaran 
menulis karangan argumentasi saat pretest 
dan posttest pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia kelas X MA Fajrul Hidayah 
Batujai,  memiliki perbedaan, yakni pada 
pretest nilai rata-rata yang diperoleh adalah 
59,4 dan nilai rata-rata posttest yaitu 81,93, 
hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh 
yang signifikan dengan menggunakan media 
wall chart dibandingkan dengan tidak 
menggunakan media wall chart tetapi 
menggunakan metode tradisional atau 
metode ceramah. Hasil uji beda t-tes dalam 
hal ini yaitu 7,755 kemudian dibandingkan 
dengan nilai pada ttabel yang didapatkan dari 
besarnya derajat kebebasan (db) = n-1= 15-
1=14 dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 , 
diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai 
ttabel., dan hasil hipotesis thitung > ttabel (7,755 > 
1,761) sehingga penelitian dinyatakan 
signifikan.  
                Pengaplikasian media wall chart 
dalam karangan argumentasi, siswa dapat 
memberikan pengetahuan yang baru bagi 
siswa dan meningkatkan minat siswa untuk 
mencari tahu informasi terkait tentang 
argumentasi dan materi-materi yang lainnya.    
peningkatkan wawasan pembaca dalam hal 
penggunaan media terhadap penyampaian 
materi di dalam kelas.   
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