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PENGARUH MEDIA AUDIO-VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PUISI
OLEH SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 SERBAJADI

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

oleh:

Oktaviandi Bertua Pardede (oktaviandibertuapardede@unprimdn.ac.id)
Wahyu Ningsih (wahyuningsih@unprimdn.ac.id)

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media audio-visual terhadap kemampuan
membaca  puisi  siswa  kelas  X  SMA Negeri  1  Serbajadi  Tahun  Pelajaran  2015/2016.  Penelitian  ini
merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode eksperimen dengan desain true design. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Serbajadi yang berjumlah 120 siswa. Penentuan
sample dengan teknik random sampling. Berdasarkan teknik tersebut  diperoleh kelas X-A sebagai kelas
eksperimen dan kelas X-B sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen terdiri dari 30 siswa dan kelas kontrol
terdiri  dari  30  siswa.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  tes,  yaitu  posttest.  Proses
pengumpulan data dengan cara menugaskan siswa membaca puisi di depan kelas. Sebelum dilakukan
analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas yang menunjukkan bahwa skor
posttest berdistribusi  normal  dan  homogen.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  uji-t.  Hasil
penelitian menunjukkan adanya perbedaan kemampuan membaca puisi  siswa kelas X SMA Negeri  1
Serbajadi  dengan  menggunakan  media  audio-visual  dan  tanpa  menggunakan  media  audio-visual.
Perbedaan tersebut ditunjukkan oleh hasil uji-t yaitu thitung = -16.12, ttabel = 2.002, - ttabel = -2.002 sehingga
kriteria pengujian hipotesis penelitian ini adalah - ttabel >thitung < ttabel  , maka hipotesis nilai H0 ditolak dan
hipotesis alternative (Ha) diterima. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif media audio-
visual daripada tanpa menggunakan media audio-visual terhadap kemampuan membaca pusisi siswa kelas
X SMA Negeri 1 Serbajadi Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Kata kunci: pengaruh, media audio-visual, kemampuan membaca puisi
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A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan sangat penting bagi manusia 

untuk mengubah kualitas yang ada pada 

dirinya. Dalam hal ini, proses belajar 

memegang peranan yang sangat penting untuk 

mewujudkan manusia yang berkualitas. 

Belajar merupakan upaya peningkatan diri 

atau perubahan diri melalui berbagai proses 

dan latihan, bukan suatu peristiwa yang terjadi 

secara kebetulan. Salah satu penunjangnya 

adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan.  

Dalam lembaga pendidikan, pemerintah 

menetapkan dan merancang kurikulum untuk 

semua mata pelajaran agar proses belajar 

menjadi terarah. Kurikulum bertujuan untuk 

menentukan tujuan pembelajaran. Hal ini juga 

menyangkut tujuan mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Pelajaran Bahasa Indonesia 

lebih dititik beratkan  pada keterampilan 

berbahasa dan bukan lagi teori berbahasa. 

Demikian juga dalam pembelajaran sastra, 

lebih diarahkan pada apresiasi sastra dari pada 

teori dan sejarah sastra.  

Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, salah 

satu materi yang sudah umum diketahui adalah 

membaca puisi. Menurut Kosasih (2008: 47) 

“membaca puisi merupakan membaca indah”. 

Dalam hal ini membaca dengan nyaring dan 

lebih memfokuskan pada keindahan puisi yang 

dibacanya. Keberhasilan siswa di dalam 

membaca puisi harus memperhatikan beberapa 

hal. Kosasih (2008: 47)  mengatakan ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

“membaca puisi antara lain, lafal, tekanan, 

intonasi, dan jeda”. Dalam pembelajaran  

membaca puisi diharapkan siswa lebih dapat 

memahami bagaimana cara membaca puisi 

dengan baik dan menarik serta memahami 

gagasan yang disampaikan. 

Keterampilan membaca puisi dengan baik 

sangat perlu ditekankan kepada siswa. Hal ini 

bertujuan untuk melatih kepercayaan diri 

siswa berbicara di depan umum. Namun 

kenyataannya, saat melakukan observasi awal 

di lapangan. Peneliti menemukan bahwa masih 

banyak siswa SMA Negeri 1 Serbajadi  

mengalami hambatan dan kesulitan di dalam  

membaca puisi dengan baik dan menarik. 

Adapun hambatan dan kesulitan siswa di 

dalam membaca  puisi, yaitu: a) kurangnya 

pemahaman siswa di dalam membaca puisi,  

b) kurangnya  kreativitas siswa, dan c) media 

pembelajaran yang kurang inovatif. Hal itu 

terlihat ketika guru memberikan contoh 

dengan membacakan puisi  yang terdapat pada 

buku paket secara sepintas. Kemudian 

meminta siswa bergiliran membacakannya di 

depan kelas. Dengan keadaan yang seperti ini 

maka kreatifitas siswa tidak akan berkembang 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Hal senada juga diungkapkan oleh guru 

bahasa Indonesia ibu Purwaningsih, S.Pd. 

bahwa minat siswa untuk membaca puisi itu 

semakin berkurang. Hal ini terlihat ketika 

proses belajar mengajar, siswa diminta 

membaca puisi bergiliran di depan kelas 

dengan keadaan  terpaksa dan siswa tidak 

memiliki rasa percaya diri untuk membacakan 

puisi. Siswa hanya membaca puisi secara 

monoton, terlihat kaku, dan melakukan 

gerakan tubuh secara berlebihan. Pada 

akhirnya nilai siswapun dalam membaca puisi 

tidak sesuai dengan harapan. 

Berikut ini nilai beberapa kelas dalam 

membaca puisi dalam tiga tahun terakhir 

sebagai berikut : 

No Tahun 

Ajaran 

Kelas Nilai 

Rata- Rata 

1 2012/2013 X 60 

2 2013/2014 X 65 

3 2014/2015 X 65 

Sumber: Daftar Nilai SMA Negeri 1 Serbajadi. 

Tercapainya tujuan dalam kegiatan 

membaca puisi apabila setiap siswa mampu 

meraih nilai diatas Kriteria Ketuntasan 

Minimal yaitu 7.5. Namun, berdasarkan tabel 

1.1 nilai rata- rata siswa hanya berkisar antara 

60-65 dan belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Sehingga 

penting bagi guru untuk meningkatkan minat 
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dan pemahaman siswa dalam belajar membaca 

puisi. Tanpa adanya minat dan pemahaman 

siswa dalam membaca puisi dengan baik, 

maka kegiatan proses belajar membaca puisi 

akan jauh dari yang diharapkan. Sebelumnya 

telah dinyatakan bahwa perlunya adanya usaha 

keras guna menarik minat siswa dan 

pemahamannya dalam membaca puisi. Dalam 

hal ini, peneliti mencoba menerapkan 

pemebelajaran dengan bantuan media audio – 

visual ketika mengajarkan puisi. 

Menurut Sumiati dan Asra (2007:161) 

“Media audio- visual adalah jenis media 

pembelajaran yang menggunakan kemampuan 

indera telinga atau pendengaran dan indera 

mata atau penglihatan. Jenis media 

pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa 

suara dan bentuk atau rupa”. Dalam hal ini 

audio- visual yang dimaksud berbentuk video 

pembacaan puisi. Video ini bertujuan untuk 

merangsang pikiran siswa dan menjadi acuan 

siswa dalam kegiatan pembelajar membaca 

puisi.  

Penerapan media audio- visual untuk 

meningkatkan kemampuan membaca puisi 

siswa dilakukan dengan cara menonton atau 

melihat  pembacaan puisi yang akan diputar. 

Guru akan menampilkan  beberapa video 

pembacaan puisi  kepada siswa. Dengan 

begitu, siswa akan melihat langsung model 

pembacaan puisi yang baik dan 

menyenangkan. Sehingga siswa akan lebih 

mudah memahami cara  membaca puisi 

dengan baik. Pemilihan penayangan video 

sebagai media dalam penelitian ini didasarkan 

oleh ketertarikan siswa yang lebih suka 

menonton  dari pada membaca. Dengan alasan 

tersebut peneliti memilih media apa yang 

sesuai dengan karakter siswa secara umum. 

Penggunaan media audio- visual sepertinya 

sesuai dalam pembelajaran puisi, karena 

dengan cara ini guru mampu menarik minat 

siswa pada sesuatu yang kurang mereka 

minati. 

Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Media 

Audio- visual Terhadap Kemampuan 

Membaca Puisi Oleh Siswa Kelas X SMA 

Negeri 1 Serbajadi Tahun Ajaran 2015/2016”. 

B. METODE PENELITIAN 

Dalam sebuah penelitian metode sangat 

berperan penting agar tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai dengan baik. Arikunto (2006: 

160) mengatakan, ”Metode penelitian adalah 

cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya”. 

Penelitian ini menggunakan metode true 

eksperimen dan pendekatan kuantitatif. 

Metode true eksperimen dilakukan  untuk 

mengetahui secara pasti bagaimana pengaruh 

penggunaan media audio- visual  terhadap 

kemampuan siswa dalam membaca puisi. Jadi 

dalam pelaksannaanya, kelas  yang 

dieksperimenkan adalah  yang telah ditentukan 

berdasarkan proses simple ramdom sampling 

yaitu X- 2 dengan menggunakan media audio- 

visual dalam membaca puisi sedangkan kelas 

yang dikontrol  yaitu X- 1 tanpa bantuan 

media. 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen dengan melibatkan dua kelas. 

Kelas pertama adalah kelas eksperimen (X- A) 

dan kelas kedua kelas kontrol (X- B). Adapun 

data yang diperoleh adalah data kemampuan 

membaca puisi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Serbajadi tahun ajaran 2015/ 2016. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 

siswa, 30 siswa untuk kelas eksperimen dan 30 

untuk kelas kontrol. Dari hasil tersebut, maka 

diperoleh nilai terendah pada hasil posttest di 

kelas eksperimen yaitu 51 dan nilai tertinggi 

pada hasil posttest kelas eksperimen yaitu 95. 

Sedangkan nilai terendah pada hasil posttes di 

kelas kontrol yaitu 35 dan nilai tertinggi pada 

hasil posttest kelas kontrol yaitu 80. 

Deskripsi data dilakukan dengan 

menghitung rentang kelas, banyak kelas, dan 

mencari banyak kelas. Dalam perhitungannya 

dilakukan secara konvensional. Selanjutnya 

juga dicari simpangan baku antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Dalam hal ini 
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untuk mendapatkan hasil simpangan baku 

kelas koontrol dilakukan secara berikut, 

Simpangan baku kelas kontrol 

 S2 =
n ∑ fixi2−(∑ fixi)2

n(n−1)
 

= 
30 (134731.5)− (1979)2

870
 

= 
125505

870
 

= 144.26 

          S = √144.26 

          S = 12.01 

Sedangkan simpangan baku kelas adalah 

sebagai berikut, 

 S2 =
n ∑ fixi2−(∑ fixi)2

n(n−1)
 

= 
30(188747.5)−(2363)2

870
 

= 
5662425−5587769

870
 

= 
78656

870
 

= 90.41 

         S = √90.41 

 = 9.51 

Salah satu persyaratan analisis yang harus 

dipenuhi agar dapat menggunakan statistic 

parametric adalah sebaran data setiap variabel 

penelitian harus berditribusi normal. Pengujian 

normal dapat dilakukan dengan uji lilliefors. 

Syarat normal yang harus dipenuhi  adalah 

Lhitung pada < Ltabel pada taraf signifikan α= 

0.01. Berikut ini adalah tabel hasil data 

normalitas kelas kontrol dan kelas eksperimen 

setelah melakukan perhitungan adalah sebagai 

berikut, 

No Data Kelas Lo Ltabel Kesimpulan

1 Postest Eksperimen 0.1178 0.187 Normal

2 Postest Kontrol 0.1075 0.187 Normal
 

Untuk menguji perbedaan hasil belajar 

perlu diketahui apakah data memenuhi asumsi 

bahwa sampel berasal dari varians homogen, 

maka perlu dilakukan uji kesamaan dua 

varians. Adapun hasil dari perhitungan uji 

homogenitas adalah sebagai berikut, 

Data Varians Fhitung Ftabel Kesimpulan

Posttest Eksperimen 9.51

posttest Kontrol 12.01
1.263 1.858 Homogen

 

Berdasarkan tabel tersebut data posttest 

untuk kedua sampel diperoleh Fhitung < Ftabel, 

maka diterima hipotesis nol bahwa sampel 

memiliki varians yang homogen. Jika 

sebaliknya maka varians tidak homogen. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

normalitas dan homogenitas sebagaimana 

telah diketahui sebelumnya bahwa persyaratan 

analisis data dalam penelitian ini adalah 

berdistribusi normal dan dari varians populasi 

yang homogen. Selanjutnya akan dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan uji “t”. 

Adapun hasil dari perhitungan uji tersebut 

adalah sebagai berikut, 

Nilai

Rata-Rata

Posttest Eksperimen 78.77 Ada perbedaan  

Posttest Kontrol 65.07  yang signifikan
-16.12 2.002

Data thitung ttabel Kesimpulan

 

Beradasarkan data hasil penelitian kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai 

rata- rata kelas eksperimen 78.77 dan kelas 

kontrol diperoleh nilai rata- rata 65.07. Dari 

data hasil perhitungan diperoleh  thitung =- 

16.12, ttabel = 2.002 dan- ttabel =- 2.002. 

Sehingga kriteria pengujian hipotesis 

penelitian ini adalah-  ttabel >thitung < ttabel , maka 

hipotesis nilai H0 ditolak dan hipotesis 

alternative (Ha) diterima. Hal ini 

membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Hal ini berarti media audio- visual 

berpengaruh positif terhadap kemampuan 

membaca puisi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Serbajadi Tahun Ajaran 2015/2016. 

Pembahasan 

Hasil membaca puisi di kelas eksperimen 

dengan menggunakan bantuan media audio- 

visual menunjukkan pengaruh signifikan. Hal 

ini terlihat setelah melakukan prosedur 

penelitian seperti uji normalitas, homogenitas, 

dan pengujian hipotesis. Dari hasil tersebut 

dapat ditemukan hasil penelitian yaitu 

“terdapat pengaruh media audio- visual 

terhadap kemampuan membaca puisi siswa 
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kelas X SMA Negeri 1 Serbajadi Tahun 

Ajaran 2015/2016”. 

Namun ketika peneliti sedang melakukan 

proses pembelajaran membaca puisi dikelas 

kontrol dimulai dari siswa diminta untuk 

mencatat materi membaca puisi. Kemudian 

siswa diminta untuk mehami materi tersebut 

serta memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya kepada peneliti sekilas tentang materi 

membaca puisi. Selanjutnya peneliti meminta 

setiap siswa membaca puisi satu persatu 

kedepan kelas. Dari hasil pengamatan peneliti 

siswa terlihat membaca puisi kurang 

menghayati dan tidak beraturan. Mereka 

membacanya sesuai dengan mereka tahu tanpa 

adanya acuan bagi mereka dalam membaca 

puisi. Setelah pembelajaran dievaluasi hasil 

yang diperoleh oleh siswa dalam membaca 

puisi hanya dapat memperoleh nilai rata- rata 

65.07. 

Hasil penelitian di kelas eksperimen dan 

kontrol dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan bantuan 

media audio- visual dalam membaca puisi 

lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran 

tanpa menggunakan media audio- visual. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil uji “ t” yang 

dilakukan menunjukkan bahwa perbedaan ini 

nyata denga- ttabel =- 2.002 >-  thitung =- 16.12 < 

ttabel 2.002. Hasil lain juga dapat dilihat dari 

nilai rata-  rata antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen memiliki perbedaan yang 

signifikan.  Perbedaan yang signifikan 

tersebut yaitu, kelas eksperimen memperoleh 

nilai rata- rata  78.77 > lebih besar dari rata- 

rata kelas kontrol 65.07. Kontribusi 

penggunaan media audio- visual terhadap 

pembelajaran kemampuan membaca puisi 

siswa adalah sebesar 17.4 %. 

Pembelajaran membaca puisi dengan 

menggunakan bantuan media audio- visual 

menekankan keterlibatan siswa tidak hanya 

dengan guru, tetapi juga dengan media audio- 

visual. Dengan bantuan media audio- visual  

dalam pembelajaran membaca puisi mampu 

mendorong siswa untuk membaca puisi 

dengan baik. Artinya siswa dapat membaca 

puisi dengan meniru pembaca puisi yang 

ditampilkan dalam beberapan pembacaan puisi 

dalam bentuk audio- visual. Dengan demikian 

pembelajaran membaca puisi dapat terlaksana 

dan menyenangkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuaraikan pada bab IV, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kemampuan keterampilan siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Serbajadi Tahun 

Ajaran 2015/2016 dalam membaca puisi 

sebelum menggunakan bantuan media 

audio- visual dapat dikategorikan cukup 

dengan nilai rata- rata 65.07. 

2. Dalam penerapan penggunaan bantuan 

media audio- visual terdapat pengaruh 

yang signifikan dalam meningkatkan 

kemampuan membaca puisi siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Serbajadi Tahun Ajaran 

2015/2016 dan dapat dikategorikan baik 

dengan nilai rata- rata 78.77. 

3. Media audio- visual memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan membaca puisi 

daripada tanpa menggunakan bantuan 

media audio- visual pada siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Serbajadi Tahun Ajaran 

2015/2016. Hal ini dibuktikan dari hasil 

perbandingan nilai rata- rata antara 

dengan menggunakan bantuan media 

audio- visual dengan tanpan 

menggunakan bantuan media audio- 

visual yaitu nilai rata- rata kelas 

eksperimen 78.77 dengan nilai rata- rata 

kelas kontrol 65.07. Disamping itu juga 

dilihat dari hasil uji “t” diperoleh thitung > 

ttabel yaitu- 16.12 > 2.002. Maka hipotesis 

nol (H0) ditolak dan hipotesis alternative 

(Ha) diterima. 
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