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ABSTRAK-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kemampuan  menulis  cerpen  sebelum
menggunakan media audio lagu pada siswa kelas XI IPA SMA Perguruan Santo Paulus Medan
Tahun  Pembelajaran  2016/2017,  untuk  mengetahui  kemampuan  menulis  cerpen  setelah
menggunakan media audio lagu “Muara Kasih Bunda” Ciptaan Erie susan pada siswa kelas XI
IPA SMA  Perguruan Santo  Paulus  Medan  Tahun  Pelajaran  2016/2017. Berdasarkan  hasil
penelitian nilai rata-rata siswa pada saat pretes 65,71 dikategorikan cukup, dan hasil penelitian
nilai rata-rata siswa pada saat postes dengan menggunakan media audio terhadap kemampuan
menulis  isi  cerpen  adalah  73,77  yang  dikategorikan  baik. Berdasarkan  hasil  data  penelitian
terdapat pengaruh yang signifikan pada hasil belajar siswa dengan menggunakan media audio
dalam menulis teks cerpen. Hal ini ditandai dengan harga – l hitung < L tabel  (0,0729 < 0,1265).
Kata Kunci: media audio, mengubah teks lagu menjadi cerpen
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A. PENDAHULUAN 

Media audio termasuk salah satu media 

yang sering digunakan guru dalam 

pembelajaran, yang mana media ini 

menuntut keaktifan seorang siswa untuk 

menyimak sesuatu hal dan menuangkannya 

dalam bentuk tulisan. Keterampilan 

menyimak dan menulis mempunyai 

hubungan yang sangat erat,yang mana ketika 

seorang siswa menyimak dengan baik maka 

ia dia akan mampu menuangkan ide dalam 

bentuk tulisan. Menurut  Dalman (2014: 3) 

bahwa  “menulis merupakan salah satu 

kegiatan komunikasi berupa penyampaian 

pesan (informasi) secara tertulis kepada 

pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya”. 

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti 

bagaimana kemampuan seorang siswa dalam 

mengubah lagu menjadi sebuah cerpen. 

Pengertian lagu dalam Kemendikbud (2005: 

624) yaitu, nyanyian, ragam musik (musik, 

gamelan dll). Lagu memiliki irama yang 

sudah diciptakan oleh pencipta lagu tersebut, 

Sebuah lagu yang baik adalah kristalisasi 

dari musik, yang dapat disebut jiwa dari 

sajak atau puisi. Lagu yang mengungkapkan 

musik yang satu ini dan mengakui hubungan 

dari kata-kata. Kalau komponis (pengaruh 

lagu) adalah penyanyi pertama dari sajak, 

maka artis pemain adalah pengungkap 

keduanya, mereka pada akhirnya harus 

membaca sajak atau puisi seperti komponis 

membacanya. Cerpen adalah salah satu jenis 

karya sastra yang berbentuk prosa yang 

menggambarkan suatu kisah atau cerita yang 

dialami suatu tokoh dengan disertai berbagai 

konflik yang menyertainya serta terdapat 

solusi atau penyelesaian yang dihadapi. 

Dalam cerpen pasti ada yang namanya 

konflik diikuti dengan klimaks (puncak 

masalah) serta penyelesaian. Bagian tersebut 

membuat suatu cerita menjadi lebih menarik 

dan menjadi inti dari cerita tersebut. Jadi 

biasanya penulis cerpen lebih menekankan 

bagian ini dan dibuat sebaik mungkin agar 

bisa diterima oleh orang yang membacanya. 

Peneliti tertarik membuat judul mengubah 

lagu menjadi cerpen karena cerpen menuntut 

daya khayal siswa dan tentunya dengan 

mendengarkan lagu siswa akan lebih 

terinspirasi untuk membuat cerpen. Adapun 

alasan lain peneliti membuat judul 

mengubah lagu menjadi cerpen karena di 

SMA Santo Paulus Medan belum pernah 

dibuat sebuah penelitian yang berkaitan 

dengan hal tersebut. Dan kenyataannya pada 

saat peneliti melakukan observasi awal dan 

wawancara dengan peserta didik, masih 

banyak yang mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk mengubah lagu menjadi teks 

cerpen. Beberapa hambatan dan kesulitan 

perta didik didalam mengubah lagu menjadi 

teks cerpen yaitu: Minat siswa dalam 

menulis cerpen sangat kurang, buku kurang, 

suasana kelas kurang kondusif akhirnya 

kurang efektif dan kurangnya penguasaan 

kosa kata yang dimiliki siswa. 

Kurangnya kesadaran peserta didik 

dalam mengubah lagu menjadi teks cerpen 

karena guru tidak menyampaikan kepada 

peserta didik mengenai tujuan dari 

pembelajaran menulis cerpen bagi 

kehidupan peserta didik. Guru juga kurang 

memberikan motivasi kepada peserta didik 

sehingga pesertadidik tidak termotivasi 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya cerpen. 
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Hasil belajar siswa pada pelajaran cerpen 

merupakan suatu masalah yang dihadapi 

oleh guru. Untuk itu dibutuhkan strategi dari 

seorang guru dalam menyusun dan memilih 

media yang tepat. Penggunaan media 

pembelajaran merupakan faktor yang 

mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Berkaitan dengan uraian diatas, dalam 

menulis cerpen salah satu media yang 

digunakan adalah media pembelajaran 

audio. Media audio menjadi salah satu 

perantara dan juga wahana menyampaikan 

pesan atau informasi belajar. Adapun judul 

lagu yang digunakan adalah lagu Muara 

Kasih Bunda ciptaan Erie Susan. Peneliti 

tertarik menarik judul lagu ini karena lagu 

ini mengingatkan kasih sayang seorang ibu 

kepada anaknya dan tentunya akan menjadi 

sarana juga dalam mengubah akhlak anak 

dimasa kini. 

Dalam hal mengubah lagu menjadi 

cerpen dengan menggunakan media audio 

siswa harus mampu menyimak setiap bait 

lagu dan mengubahnya menjadi sebuah 

cerita baru sesuai dengan isi lagu tersebut. 

Adapun alasan lain peneliti memilih lagu 

sebagai media belajar dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 1) pada usia yang 

masih tergolong remaja kebanyakan siswa 

kelas XI IPA SMA menyukai lagu, 2) lagu 

merupakan sarana hiburan yang dapat 

menciptakan suasana menjadi lebih menarik 

dan dapat merangsang daya khayal siswa. 

Dengan menggunakan media 

pembelajaran audio diharapkan guru 

menemukan solusi yang tepat kepada siswa 

dalam meningkatkan kemampuan mengubah 

lagu menjadi teks cerpen. Pentingnya 

penggunaan media audio dalam 

pembelajaran mengubah lagu menjadi teks 

cerpen menciptakan manfaat yang sangat 

besar bagi siswa. Dari uraian diatas maka 

penulis tetarik meneliti caraa mengubah lagu 

menjadi cerpen dengan judul “ Pengaruh 

Penggunaan Media Audio Terhadap 

Kemampuan Mengubah Lagu “Muara Kasih 

Bunda” Ciptaan Erie Susan Menjadi Teks 

Cerpen pada siswa kelas XI-IPA SMA 

Swasta Perguruan Santo Paulus Medan 

Tahun Pelajaran 2015/2016”.  

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMA Swasta 

Perguruan Santo Paulus jl. Pancing 1 no 9 

kec. Medan Labuhan ini dipilih peneliti 

dengan pertimbangan bahwa : 

1. SMA Swasta Perguruan Santo 

Paulus Medan dapat mewakili 

seluruh jenis sekolah formal 

khususnya tingkat Sekolah 

Menengah Atas.  

2. Jumlah siswa di SMA Santo 

Paulus kelas XI IPA memadai 

untuk dilakukan penelitian. 

3. Di SMA Perguruan Krakatau 

Medan belum pernah diadakan 

penelitian yang sama dengan 

permasalahan yang diteliti. 

Penelitian ini diadakan pada 

semester genap  bulan Juli tahun 

pembelajaran 2016/2017. Dan menjadi 

populasi adalah seluruh siswa kelas XI IPA 

SMA Perguruan Santo Paulus Medan Tahun 

Pelajaran 2016/2017.  

Untuk memudahkan pelaksanaan 

penelitian, peneliti melakukan pengambilan 

sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut Sugiono (2013: 118). Sesuai dengan 
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pendapat Arikunto (2002: 134) menyatakan 

“Apabila subjeknya lebih dari 100, maka 

dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih”. Karena populasi kurang dari 100, 

maka penulis menggunakan sampel 

keseluruhan jumlah populasi, yang disebut 

sampel penelitian.  

Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian adalah penelitian dilakukan 

terhadap satu kelas atau one groups postest 

only. Langkah-langkah proses pembelajaran 

dimulai dari pretes tanpa menggunakan 

media audio. Kemudian peneliti mengamati 

hasil belajar siswa pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung, langkah berikutnya 

peneliti menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan media audio pada postes dan 

peneliti membandingkan hasil belajar antara 

kelas kontrol dengan kelas eksperimen. 

Sugiono (2012: 148) mengatakan 

instrumen penelitian  adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Instrumen-

instrumen penelitian dalam bidang sosial 

umumnya dan khususnya bidang pendidikan 

khususnya yang sudah baku sulit ditemukan. 

Untuk itu peneliti harus mampu membuat 

instrumen yang akan digunakan untuk 

penelitian. Ada banyak cara untuk 

memperoleh data penelitian salah satunya 

dengan menggunakan tes. Instrumen 

penelitian dalam hal ini menggunakan test 

penugasan yaitu setiap siswa melakukan test 

untuk mendapatkan nilai.  

Setelah data berupa tulisan dalam 

bentuk cerita pendek, maka data tersebut 

dianalisis. Melakukan analisis terhadap tes 

tertulis yang disediakan oleh penelitian yaitu 

dengan menyuruh anak membuat cerita yang 

pernah mereka alami atau lihat di lapangan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

dua variabel yakni satu variabel bebas dan 

satu variabel terikat yaitu: 

Variabel Bebas (X) adalah Metode menulis 

dengan media audio 

Variabel Terikat (Y) adalah Kemampuan 

Menulis Isi Cerpen 

Untuk memperoleh data, maka ada 

beberapa langkah yang dilakukan 

peneliti, antara lain : 

1. Menyusun data post-test dalam bentuk 

tabel. 

2. Menghitung nilai rata-rata skor dari 

variabel hasil post-test dengan 

menggunakan rumus: 

Mx=
∑fX

N
     

....................................(Sudijono, 2009 : 85) 

Keterangan: 

 Mx       =  Nilai Rata-rata (Mean) 

∑fX        = Jumlah Frekuensi 

N         = Jumlah sampel  

3. Menghitung standar deviasi dari variabel 

post-test dengan menggunakan rumus: 

SD=√
∑fx2

N
      ............................(Sudijono, 

2009: 158;169) 

Keterangan: 

SD            = Standar deviasi 

∑f𝑥2         = Jumlah hasil perkalian 

frekuensi dikuadratkan 

dengan deviasi skor 

N               = Jumlah sampel  

4. Mengitung standar error dari variabel 

hasil posttest dengan menggunakan 

rumus: 
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SE𝑀=
𝑆𝐷

√𝑁−1
           

...............................(Sudijono, 2009 : 282-

283) 

Keterangan: 

SD   : Standar deviasi 

SE𝑀             : Standar error 

N                 : Jumlah sampel  

5. Setelah hasil standar error kelompok 

sampel diperoleh, maka langkah terakhir 

dari standar error adalah mencari 

perbedaan hasil standar error pada kedua 

kelompok (eksperimen dan kontrol) 

dengan menggunakan rumus: 

SE𝑀1−𝑀2 = √𝑆𝐸𝑀1
2 + 𝑆𝐸𝑀2

2
 

......................... (Sudjono, 2009 : 2009 : 

283-284) 

6. Pengujian Hipotesis  

Data penelitian lebih lanjut dianalisis 

dengan statistik inferensial parametriks. 

Statistik ini didasarkan pada asumsi tertentu 

yaitu  normalitas dan homogenitas. Kedua 

asumsi tersebut terlebih dahulu diuji 

sebelum menggunakan statistik. 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah populasi berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

dengan melakukan uji Lilifors (Sudjana, 

2005 : 466) dengan langkah-langkah berikut 

ini: 

1) Data X1, X2,...X𝑛 dijadikan bilangan baku 

𝑍1, Z2,...𝑍𝑛 dengan rumus: 

𝑍1 = 
𝑋1−�̅�

𝑠
  (�̅�dan s masing-masing 

merupakan rata-rata dan simpangan 

baku sampel)  

Keterangan:  

X = Rata-rata 

S = Standar deviasi 

2) Untuk tiap angka baku dihitung dengan 

menggunakan daftar distribusi normal 

baku, kemudian dihitung peluang dengan 

rumus: 

F(Zi) = P(Z ≤ Zi) 

3) Selanjutnya dihitung  proporsi 𝑍1, 

Z2,...𝑍𝑛 yang lebih kecil atau sama 

dengan 𝑍𝑖 jika proporsi ini dinyatakan 

oleh S(𝑍𝑖), maka 

S(Zi) = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎𝑍1,Z2,…...𝑍𝑛

𝑛
 

4) Dihitung selisih F (Zi) – S (Zi), kemudian 

tentukan  harga mutlaknya, dan 

5) Ambil harga yang paling besar diantara 

harga-harga mutlak selisih tersebut (Lo). 

b. Uji homogenitas  

Uji homogenitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data mempunyai varians 

yang homogen atau tidak. Pengujian 

homogenitas dengan uji Bartlet dengan 

formula sebagai berikut: 

x2   = (In 10) (B - ∑ (𝑛𝑖- 1)log𝑆𝑖
2) 

.......................(Sudjana,2005: 262-

264) 

Keterangan: 

B        = Koefisien Bartlet 

S12    = Varians dari kelompok lebih 

besar 

n𝑖 - 1  = Derajat kebebasan tiap 

kelompok 

c. Uji hipotesis 

Uji hipotesis penelitian dilakukan 

dengan menggunakan uji ”t” (Sudijono, 

2010: 282-285) dengan rumus sebagai 

berikut: 

 t𝑜  = 
M1−M2

𝑆𝐸𝑀1−𝑀2

 

 t𝑜    = t Observasi 
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M1    = Mean hasil posttest 

(kelompok eksperimen) 

M2   = Mean hasil posttest 

(kelompok kontrol)  

𝑆𝐸𝑀1−𝑀2
    = Standar error 

perbedaan kedua kelompok 

Dengan demikian jika t𝑜 <  

ttabel maka H𝑜 diterima dan H𝑎 ditolak dan 

jika tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  ttabel  maka H𝑎ditolak yang 

berarti H𝑜diterima pada taraf signifikansi 𝛼 

= 0,05. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan harga 

tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan harga  ttabel. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen dengan melibatkan satu kelas 

yang berjumlah 49 siswa. Setelah data pada 

penelitian terkumpul, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data 

penelitian yang didapat dari masing-masing 

kelas.  

  Tabel 1. Perhitungan distribusi 

frekuensi data pretes 

 

Tabel 2. Uji Normalitas Data 

Kelompok pretes (X1) 

 
Berdasarkan tabel di atas, maka 

dapat diketahui L hitung sebesar 0,0792 

dengan menggunakan 𝛼 = 0,05 dan N = 49, 

serta nilai uji Lilliefors diperoleh L. tabel 

sebesar 0,1265. Dengan demikian, L. 

hitung< L. Tabel yaitu 0,0792 < 0,1265 dan 

hal ini membuktikan bahwa data variabel X1 

berdistribusi normal. 

  

1. Distribusi frekuensi data postes 

Adapun  deskripsi pada saat postes 

adalah dengan mencari daftar distribusi 

frekuensi yang mana nilai siswa diurutkan 

dari data terendah sampai data tertinggi ( 

sudjana 2009: 47-48): 

a. Tentukan rentang nilai = data terbesar – 

data terkecil 

        = 90-60 

        = 30 

b. Tentukan banyak kelas interval = 1 + 

3,3 ( log n )   = 1 + 3,3 ( log 49 ) 

    = 6,57 (6,7) 

c. Tentukan panjang kelas interval, P = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

        = 
30

6
    = 5  

Untuk mengetahui keadaan sampel yang 

diteliti, maka asumsi dari data penelitian ini 

merupakan persyaratan data penting yang 
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harus diperiksa. Berikut akan dijelaskan 

perhitungan uji normalitas data dan uji 

liliefors untuk kelas eksperimen. 

Tabel 3. Perhitungan distribusi frekuensi 

postes 

 Dari data tersebut dapat dicari standar eror 

postes sebagai berikut: 

a. Rata-rata 

= 
3615

49
 

= 73,77 

b. Standar deviasi 

SD = √
3163,69

49
 

      = √64,56 

      = 8,03 

c. Varians 

SD2= 8,032 

       = 64,56 

d. Standar eror untuk data postes adalah 

𝑆𝐸𝑀𝑋1
 = 

𝑆𝐷𝑋1

√𝑁−1
  

   = 
8,03

√48
 

   = 
8,03

6,92
 

   = 1,16 

Dari data standar eror pretes dan postes 

dapat ditentukan uji beda standat eror kedua 

data tersebut dendan cara berikut: 

= √1,532 +  1,162 

= √2,34 + 1,34 

= √3,68 

= 1,9 

Tabel 4. Uji Normalitas Data Kelompok 

postes 

 
Berdasarkan tabel di atas, maka 

dapat diketahui L. Hitung sebesar 0,1169 

dengan menggunakan 𝛼 = 0,05 dan N = 49, 

serta nilai uji Lilliefors diperoleh L. tabel 

sebesar 0,1265 Dengan demikian, L. Tabel< 

L. Hitung yaitu 0,1169< 0,1265 dan hal ini 

membuktikan bahwa data variabel 𝑥2 

berdistribusi normal.  

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varians diuraikan untuk 

menguji kesamaan variabel.  

S12 = 113,20 varians nilai pretes 

S22 = 64,56 varians nilai postes 

Maka    
𝑠.1

𝑠.22 = 
113,20

64,56
 

                  = 1,7534 

Sesuai dengan tabel distribusi F, dk 

pembilang = 49 dan dk penyebut 49 serta 𝛼 

= 0,1, diperoleh  

F 
1

2
α ( n1-1, n2-2) = F 0,05 ( 49,49 ) sesuai 

dengan daftar distribusi F :  

F ( 48.40 ) 1,64 

F ( 48,50 ) 1,61 

Dari hasil interpolasi diperoleh F. 0,05 = 

 ( 48.48 )  
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= F (48-40 ) + 
48−40

50−48 
 ( F.0,05 ( 48-50) – F 

0,05 (48-40 ) 

F= 1,64 + 
8

2
 ( 1,61 -1,64 ) 

  = 1,64 + 4 x 0,03 

   = 1,64 + 0,12 

  = 1,76 

Karena F hitung = 1,75 < F tabel 1,76 maka 

data pretes dan postes homogen. 

3. Uji Hipotesis 

Untuk mencari uji hipotesis dari data diatas 

digunakan rumus: 

To = 
𝑀1−𝑀2

𝑆𝐸 𝑀1−𝑀2
 

   =
73,77−65,71

1,91
 

   = 
8,06

1,91
 

   = 4,21 

Karena hasil t hitng 4,21 > t tabel 1,76 maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak Ha 

diterima. Brearti ada pengaruh penggunaan 

media audio dengan judul lagu muara kasih 

bunda terhadap kemampuan menulis cerpen 

siswa kelas XI-IPA SMA Santo Paulus 

Medan tahun pelajaran 2016/2017. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran menggunakan media 

audio ternyata 𝑥2 hitung < 𝑥2 tabel yaitu 

0,0792 < 0,1265. Karena hasil t hitng 4,21 > 

t tabel 1,76 maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak Ha diterima. Berarti ada 

pengaruh penggunaan media audio dengan 

judul lagu muara kasih bunda terhadap 

kemampuan menulis cerpen siswa kelas XI-

IPA SMA Santo Paulus Medan tahun 

pelajaran 2016/2017. 

 Pembelajaran dengan menggunakan 

media audio membuat siswa dapat mengerti 

dan memahami materi pelajaran dengan 

merasakan langsung melalui pendengaran 

dalam bentuk rekaman lagu sehingga siswa 

dapat terlibat aktif terhadap materi yang 

diajarkan. Selama proses pembelajaran guru 

menjelaskan materi pelajaran, mengajukan 

pertanyaan kepada siswa dan siswa dapat 

menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Setelah itu guru memutar  lagu Muara Kasih 

Bunda karya Eriie Susan secara berulang 

sehingga siswa dapat merespon dengan baik 

dan guru menugaskan siswa untuk mencatat 

ide pokok yang terdapat dalam rekaman 

tersebut. Setelah lagu selesai diputar, guru 

menugaskan siswa untuk membuat sebuah 

cerita berdasarkan teks lagu tersebut.  

 Sedangkan pada pembelajaran dengan 

menggunakan tanpa media audio, siswa 

cenderung pasif dan hanya menerima 

informasi dengan menghayalkan apa yang 

pernah mereka alami dan menuangkannya 

dalam bentuk cerita. Dengan tidak adanya 

sebuah tuntunan akan tema cerpen membuat 

isi cerpen mereka tidak terarah dan tidak 

efektif.  Selama proses pembelajaran di 

kelas kontrol, guru menjelaskan materi 

pelajaran, mengajukan pertanyaan kepada 

siswa. Kemudian guru menugaskan siswa 

untuk membuat sebuah cerpen dengan tema 

bebas. Selanjutnya guru mengumpulkan 

hasil kerja siswa dan menganalisis hasil 

kerja siswa untuk memperoleh nilai akhir 

yang didapat dengan menjumlahkan skor 

yang diperoleh dibagi total skor dan dikali 

dengan skala (100%). 

 Setelah diketahui hasil nilai siswa 

pengujian hipotesis dengan menggunakan 

perhitungan dan analisis uji t diketahui ada 

perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan menulis teks cerpen 

menggunakan media audio dengan tanpa 
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menggunakan media audio. Berdasarkan 

data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menulis teks cerpen melalui 

media audio lebih efektif dibandingkan 

dengan tidak menggunakan media audio 

ataupun khayalan. Untuk itu dalam upaya 

meningkatkan kemampuan siswa menulis 

cerpen, sebaiknya guru menggunakan 

pembelajaran dengan menggunakan media 

audio 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat dirumuskan 

kesimpulan penelitian sebagi berikut: 

1. Berdasarkan hasil data penelitian 

nilai rata-rata siswa pada saat pretes 

dengan tidak menggunakan media 

audio terhadap kemampuan menulis 

isi cerpen adalah 70,51 yang 

dikategorikan cukup.  

2. Berdasarkan hasil data penelitian 

nilai rata-rata siswa pada saat postes 

dengan menggunakan media audio 

terhadap kemampuan menulis isi 

cerpen adalah 73,77yang 

dikategorikan baik. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran menggunakan 

media audio ternyata 𝑋2 hitung < 𝑋2 

tabel yaitu 0,0792 < 0,1265. Karena 

hasil t hitng 4,21 > t tabel 1,76 maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

Ha diterima. Berarti ada pengaruh 

penggunaan media audio dengan 

judul lagu muara kasih bunda 

terhadap kemampuan menulis cerpen 

siswa kelas XI-IPA SMA Santo 

Paulus Medan tahun pelajaran 

2016/2017. 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka 

dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru, guru seharusnya lebih 

memperhatikan penggunaan model 

pembelajaran yang lebih tepat, 

sehingga minat belajar siswa 

meningkat dan tentunya prestasi 

belajar siswa juga akan meningkat.  

2. Bagi siswa, sebaiknya lebih fokus 

dalam belajar dan mengerjakan latihan 

yang diberikan guru. 

3. Bagi sekolah, pihak sekolah harus 

lebih meningkatkan kedisplinan siswa, 

sehingga siswa lebih menghargai 

kehadiran guru di dalam kelas 
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