


1

ISSN 9772088365005
Jurnal Bahasa Indonesia UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Volume III Edisi ke-2 Tahun 2016

JURNAL
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
Cetakan : kedua, Oktober 2016
ISSN : 9772088365005
Volume : III, N0. 2

Susunan Redaksi Jurnal
Pembina : Dekan FKIP Universitas Prima Indonesia

  Dian Syahfitri, S.S., M.Hum.
  Dr. Petrus Purwanto, M.Pd.

Ketua : Sri Dinanta Ginting, S.Pd., M.Pd.
Wakil Ketua : Oktaviandi Bertua Pardede, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Hijrah Purnama Sari, S.Pd., M.Si.

Koordinator Editor : Syahrizal, M.Pd.
Anggota : Dr. Sadieli Telaubanua, M.Pd.

  Edison Sihombing, M.Pd.
  Ramadhan Saleh Lubis, S.Pd I., M.Pd.I.
  Ermina Waruwu, M.Th.
  Nanda Dwi Astri, M.Si.
  Annisa, M.Pd.

Alamat Redaksi:
Kampus I : Jl. Belanga No. 1 Simpang Ayahanda, Medan (telp.061-4532820) 
Kampus II : Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan (telp.061-4578870)
Kampus III : Jl. Danau Singkarak, Medan



1

ISSN 9772088365005
Jurnal Bahasa Indonesia UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Volume III Edisi ke-2 Tahun 2016

PENGANTAR REDAKSI

Salam Sejahtera,
Puji Syukur kami mucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kesehatan
yang  telah  diberikan,  sehingga  jurnal  ini  dapat  diselesaikan  dengan  baik  serta  mudah-
mudahan dapat memperluas wawasan para pembaca.

Jurnal  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia  Prima  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas
Prima  Indonesia  diluncurkan  demi  menjaga  kreativitas  pada  Pengampu  serta  menambah
bahan referensi penelitian bagi para peneliti muda selanjutnya, khususnya Mahasiswa Prodi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Namun,  secara  keseluruhan  Jurnal  ini  masih  perlu  beberapa  perbaikan  baik  dari  segi
penyuntingan, maupun juga keaktifan pada Pengampu dalam menulis karya ilmiah seperti ini.
Dari segi tampilan juga masih perlu penyempurnaan, khususnya pada lay out desain sampul
dan penempatan atribut jurnal.

Terima  kasih,  kami  sampaikan  kepada  Bapak/  Ibu  Pengampu  (Dosen)  yang  telah
mengirimkan  karya  penelitiannya  hingga  Jurnal  ini  tercipta.  Kami  sangat  mengharapkan
kritik, saran dan dukungan dari semua pihak yang terkait, agar kedepannya bisa melahirkan
edisi Jurnal yang lebih baik lagi

Medan, Oktober 2016
Redaksi,

Dian Syahfitri, S.S., M.Hum.



1

ISSN 9772088365005
Jurnal Bahasa Indonesia UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Volume III Edisi ke-2 Tahun 2016

DAFTAR ISI

Pengaruh Media Audio-Visual Terhadap Kemampuan Membaca Puisi
Oleh Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Serbajadi
Tahun Pelajaran 2015/2016   ....................................................................................................... 1-6

Upaya Peningkatan Hasil Belajar Menulis Karangan Narasi dengan
Menggunakan Metode Diskusi pada Siswa Kelas VIII-2 SMP
Pangeran Antasari Helvetia Tahun Pelajaran 2015/2016   ............................................... 7-22

Peningkatan Keterampilan Menyimak Berita Dengan Menggunakan
Metode Listening In Action Siswa Kelas VIII SMP Swasta Tapian
Nauli Tahun Ajaran 2015/2016  ....................................................................................... 23-29

Efektivitas Metode Experiential Learning Terhadap Keterampilan
Menulis Cerpen Oleh Siswa Kelas X  SMA Dharma Pancasila
Medan Tahun Pelajaran 2015/2016   ................................................................................ 30-35

Pengaruh Media Video Sibolang Terhadap Kemampuan Menulis
Karangan Deskripsi Siswa Kelas VIII SMP Dharma Pancasila
Medan Tahun Pelajaran 2015/2016  ................................................................................. 36-41

Pengaruh Model Think Talk Write Terhadap Kemampuan Menulis
Teks Berita Siswa Kelas VIII SMP Taman Siswa Diski Tahun
Pelajaran 2015/2016  ........................................................................................................ 42-48

Upaya Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Berita dengan Menggunakan
Model Pembelajaran P Investigasi Kelompok Pada Siswa Kelas VIII-2
SMP Negeri I Pujud Tahun Pelajaran 2015/2016   ........................................................... 49-54

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Melalui Model
Pembelajaran Imajinatif Pada Siswa  Kelas VIII-1 SMP Dharma
Pancasila Medan Tahun Pelajaran 2015/2016   ........................................................................... 55-60



ISSN 9772088365005
Jurnal Bahasa Indonesia UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Volume III Edisi ke-2 Tahun 2016

PENGARUH MEDIA VIDEO SIBOLANG TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS
KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS VIII SMP DHARMA

PANCASILA MEDAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

oleh:

Syahrizal Akbar1, (erminawaruwu@unprimdn.ac.id)
Nanda Dwi Astri2, (nandadwiastri@unprimdn.ac.id)

Christin Agustina Puba3, (nandadwiastri@unprimdn.ac.id)
Pelita Dwi Elsa Putri Sianipar4, (123306010035)

ABSTRAK-Keterampilan  berbahasa  pada  hakekatnya  mencakup  4  aspek,  yaitu  menyimak,
berbicara, membaca, dan menulis. Pengembangan salah satu aspek keterampilan berbahasa itu
harus didukung oleh ketiga aspek lainnya,  karena keempat aspek keterampilan berbahasa itu
merupakan satu kesatuan. Tanpa dukungan itu mustahil satu aspek dapat berkembang dengan
sendirinya. Deskripsi merupakan karangan yang memaparkan atau menggambarkan dengan kata-
kata secara jelas dan terperinci. Dalam penelitian ini menggunakan media video sibolang agar
menarik perhatian minat belajar siswa dalam menulis karangan deskripsi. Penelitian ini bertujuan
untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  pengaruh  media  video  sibolang  terhadap  kemampuan
menulis  karangan  deskripsi  pada  siswa  kelas  VIII  SMP  Dharma  Pancasila  Medan  Tahun
Pelajaran  2015/2016.  Metode  yang  digunkan  dalam  penelitian  ini  metode  eksperimen  dan
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena semua data yang
terkumpul disusun dalam bentuk angka-angka yang selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan
suatu data.  Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dalam menulis karangan deskripsi
dengan  menggunakan  media  video  sibolang  pada  siswa  kelas  VIII  SMP Dharma  Pancasila
Medan Tahun Pelajaran 2015/2016 yang diperoleh dari pengujian hipotesis dengan hasil thitung

sebesar  3,23 sementara ttabel  sebesar  2,002.  Dengan demikian thitung  > ttabel  (3,23> 2,002)  maka
hipotesis Ha  diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti media video Sibolang berpengaruh positif
daripada model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan menulis karangan
deskripsi siswa kelas VIII SMP Dharma Pancasila Medan Tahun Pelajaran 2015/2016.
Kata kunci: media video sibolang, kemampuan menulis karangan deskripsi.

mailto:erminawaruwu@unprimdn.ac.id
mailto:nandadwiastri@unprimdn.ac.id
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A. PENDAHULUAN 

Keterampilan berbahasa 

mempunyai empat komponen yaitu : (1) 

keterampilan menyimak, (2) keterampilan 

berbicara, (3) keterampilan membaca, (4) 

keterampilan menulis. Keterampilan 

menulis merupakan keterampilan yang 

penting dalam kehidupan. Keterampilan 

menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang harus 

dikuasai oleh siswa. Menulis dapat 

mengungkapkan atau mengekspresikan 

gagasan atau pendapat, pemikiran dan 

perasaan yang dimiliki siswa. Dengan kata 

lain, menulis dapat menjadi wadah bagi 

siswa untuk dapat kreatif menuangkan 

gagasan maupun perasaannya. 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan di kelas VIII SMP Dharma 

Pancasila Medan, diperoleh bahwa 

aktivitas dan hasil belajar bahasa Indonesia 

siswa SMP Dharma Pancasila Medan 

masih kurang dalam proses belajar 

mengajar. Dari data yang saya peroleh 

tingkat kemampuan menulis karangan 

deskripsi di bawah KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 75 sementara nilai rata-

rata yang diperoleh siswa dalam menulis 

karangan deskripsi 65. Hal ini dikarenakan 

siswa terlihat pasif karena tidak adanya 

variasi guru dalam menyampaikan 

pelajaran. Guru bertindak sebagai satu-

satunya sumber belajar dan siswa 

cenderung diam dan sekedar menerima 

informasi dari guru sehingga kurang diberi 

kesempatan untuk mengembangkan 

kreativitas dalam belajar. 

Siswa kelas VIII seharusnya sudah 

terampil menulis karangan deskripsi 

namun kenyataan yang diperoleh siswa 

tersebut belum mampu menulis karangan 

deskripsi. Oleh karena itu, guru diwajibkan 

mampu memilih materi pelajaraan, stretegi 

pembelajaran dan media pembelajaran 

yang dapat membantu peserta didik 

mencapai keberhasilan. Kenyataannya 

dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 

SMP Dharma Pancasila Medan belum 

mampu memilih materi pelajaran, strategi 

dan media pembelajaraan sehingga 

pembelajaraan belum menyentuh sisi 

efektivitas dan efisiensi.     

Metode konvensional didominasi 

dengan kegiatan ceramah guru. Dalam hal 

ini guru selalu berperan aktif. Oleh karena 

itu siswa hanya menerima informasi, 

menyerap apa yang disampaikan oleh 

guru. Pembelajaran seperti itu tentulah 

akan membuat siswa kurang mengerti 

terhadap materi yang disampaikan oleh 

guru. Dengan demikian untuk mengatasi 

masalah tersebut tentulah perlu 

menggunakan media pembelajaran yang 

tepat. 

Untuk menarik perhatian siswa 

dalam pembelajaran menulis atau 

mengarang, alangkah baiknya jika guru 

menggunakan media karena pada 

kenyataanya penggunan media 

pembelajaran masih jarang dimanfaatkan 

oleh guru. Padahal, penggunaan media 

sangat digemari oleh para siswa. Penulis 

melirik hal ini untuk dijadikan sebuah 

perbaikan cara belajar siswa. 

Bertitik tolak dari pemaparan di 

atas, timbul keinginan penulis menerapkan 

media pembelajaran berupa media video 

“Sibolang” dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi. Penelitian ini menitik 

beratkan media video dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. Pemilihan 

media video dalam pembelajaran 

merupakan alat yang dapat membantu 

siswa agar lebih mudah memahami. 

Adanya media video tersebut siswa akan 

memiliki gambaran yang lebih terfokuskan 
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tentang tampilan yang diperlihatkan, 

merangsang kecerdasan siswa, membuka 

wawasan dan pikiran siswa serta dapat 

mengingat materi pembelajaran dengan 

lebih baik karena dalam film terkandung 

unsur visual, audio, dan dramatik yang 

menggugah perasaan sehingga 

mempermudah siswa dalam menuangkan 

gagasan. 

Media video “Sibolang” dapat 

diterapkan untuk merangsang imajinasi 

anak untuk menuangkan idenya kedalam 

bentuk tulisan yaitu menulis karangan 

deskripsi. Kondisi siswa akan melihat 

tampilan-tampilan dari video “Sibolang”. 

Akibatnya, siswa akan lebih mudah 

menuangkan imajinasi berdasarkan video 

“Sibolang”. Diharapkan bahwa hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi mencapai standar 

ketuntasan minimal. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis 

tertarik menjadikan permasalahan tersebut 

sebagai topik yang akan diteliti oleh 

penulis dengan menggunakan media video 

“Sibolang” untuk meningkatkan 

kemampuan menulis karangan deskripsi, 

adapun judul yang dipilih sesuai dengan 

permasalahan tersebut adalah “Pengaruh 

Media Video “Sibolang” terhadap 

kemampuan menulis karangan deskripsi 

oleh Siswa Kelas VIII SMP Dharma 

Pancasila Medan Tahun Pembelajaran 

2015/2016. 

Menulis merupakan suatu kegiatan 

komunikasi berupa penyampaian pesan 

(informasi) secara tertulis kepada pihak 

lain dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Aktivitas 

menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu 

penulis sebagai penyampaian pesan, isi 

tulisan, saluran atau media, dan 

pembaca.Berdasarkan kerangka teoritis 

penelitian di atas, maka dapat diketahui 

bahwa penelitian ini terdiri dari dua 

variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat.Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah media video Sibolang dan variabel 

terikat adalah menulis karangan deskripsi. 

 Kegiatan belajar mengajar di 

sekolah melibatkan supervisor pendidikan 

termasuk guru. Guru berperan penting 

dalam mencapai ketuntasan belajar dengan 

melibatkan banyak faktor. Salah satu 

diantaranya adalah media yang digunakan 

saat mengajar.Penggunaan media yang 

tepat menunjang ketuntasan materi.Materi 

menulis deskripsi telah diajarkan sesuai 

dengan kurikulum.Agar yang diharapkan 

dalam kurikulum terpenuhi, diperlukan 

suatu media untuk menyampaikannya 

dengan baik. 

 Guru cenderung menggunakan 

media buku dalam mengajarkan menulis 

deskripsi. Dalam kegiatan pembelajaraan 

sebagian besar kegiatan pembelajaran akan 

berada di tangan guru yang menjadikan 

menulis deskripsi sebagai kerangka ilmu 

yang harus diimbaskan. Selain 

pemahaman, keterampilan menulis 

deskripsi lebih diutamakan sehingga yang 

dibutuhkan bukan materi melainkan 

latihan-latihan terpadu dalam hal siswa 

diarahkan pada praktik menulis. 

 Melalui media video sibolang ini, 

siswa akan dibantu untuk berpikir aktif 

menuangkan apa yang dilihat dan 

didengar. Dengan media televisi sibolang 

mempermudah siswa menuangkan detail-

detail objek secara lengkap karena siswa 

bisa melihat langsung media yang akan 

dijadikan sebuah tulisan. Dari media 

tersebut siswa dapat membuat tulisan 

secara runtut dan logis berdasarkan media 

yang dilihatnya. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatifMetode yang dilakukan metode 
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eksperimen dengan Desain Two Group 

Only posttest design.penelitian ini 

dilaksanakan di SMP Dharma Pancasila 

Medan. Waktu penelitian dimulai dari 

bulan April 2016 sampai bulan Juli 2016. 

Populasi penelitian kelas VIII1 VIII2 VIII3 

dan VIII4. Sampel dalam penelitian ini 

kelas VIII2 dan VIII3. Sumber data 

penelitian adalah peristiwa , informan ,dan 

dokumen.Langkah-langkah penelitian ini 

adalahtahap perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan, dan penyusunan 

laporan.Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah Obsevasi, Teknik Tes, 

dan Analisis Dokumen. 

C. HASIL PENELITIAAN DAN 

PEMBAHASAN 

Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini telah diperoleh melalui tes 

kemampuan menulis karangan deskripsi 

pada kedua kelompok pembelajaran. 

Adapun hasil dari penelitian dapat 

dirangkum sebagai berikut : 

1. Kelas eksperimen atau kelas yang 

menggunakan media video 

sibolang memperoleh nilai rat-rata 

76,5 yang dikategorikan baik (B), 

sedangkan kelas kontrol yang 

menggunakan metode 

konvensional mencapai nilai rata-

rata 56,83 yang dikategorikan 

cukup (C). Berdasarkan hasil 

hipotesis penelitian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan 

menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan media video 

sibolang  sangat berpengaruh 

karena siswa lebih dapat 

menuangkan inspirasinya dalam 

bentuk karangan deskripsi 

dibandingkan dengan 

menggunakan metode 

konvensional. Dengan media video 

sibolang sangat disarankan 

terhadap siswa karena mampu 

meningkatkan dan mempermudah 

siswa dalam proses belajar 

mengajar, khususnya pada 

pembelajaran menulis karangan 

deskripsi.  

2. Uji normalitas menggunakan uji 

liliefors menghasilkan daftar 

populasi berdistribusi normal pada 

kedua kelompok pembelajaran, 

dimana kelompok media video 

sibolang memperoleh Lhitung< Ltabel 

yaitu -0,0897 < 0,0293 dan metode 

konvensional 0,0175 <  0,0293 

sehingga populasi berdistribusi 

normal.  

3. Uji homogenitas menggunakan uji 

F diperoleh Fhitung < Ftabel yaitu 

1,151 < 1,931, maka sampel dari 

kedua kelompok pembelajaran 

homogen dan data yang diperoleh 

dapat mewakili seluruh populasi. 

4. Berdasarkan penghitungan dengan 

uji “t” diperoleh nilai thitung > ttabel 

pada taraf signifikan α = 0,05 

dengan dk = n1 + n2 =60 dan taraf 

signifikansi α = 0,05 (ttabel = t(1-α ; dk) 

= t0,95 ; 58), maka diperoleh taraf 

signifikan 0,05 = 2,002 dengan 

nilai thitung dibandingkan dengan 

nilai ttabel, thitung > ttabel (3,23 

>2,002). Sebagai kriteria hipotesis 

diterima atau ditolak. Maka, H0 

ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa media 

video sibolang memiliki terhadap 

kemampuan menulis karangan 

deskripsi siswa kelas VIII SMP 

Dharma Pancasila Medan Tahun 

Pelajaran 2014/2015.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dirumuskan beberapa simpulan. Pertama 

hasil data penelitian nilai rata-rata 
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kemampuan siswa menulis karangan 

deskripsi yang diajarkan menggunakan 

Metode Konvensional adalah 56,83 yang 

dikategorikan (C). Kedua hasil data 

penelitian nilai rata-rata siswa pada kelas 

eksperimen dengan menerapkan Media 

Video Sibolang terhadap kemampuan 

menulis karangan deskripsi adalah 76,5 

yang dikategorikan (A). Ketiga hasil 

pembelajaran menulis karangan deskripsi 

sesudah diterapkan media video Sibolang 

lebih berpengaruh secara signifikan. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata 

siswa setelah menggunakan media video 

Sibolang yaitu 76,5 yang dikategorikan 

(A). 

Peneliti menyarankan agar. Pertama 

bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia, 

disarankan untuk  menggunakan media 

video sibolang sebagai media 

pembelajaran dalam  menulis karangan 

deskripsi. Kedua bagi siswa, disarankan 

untuk menonton acara sibolang agar siswa 

lebih kreatif lagi menulis karangan 

deskripsi atau karangan lainnya. Ketiga  

kepada peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti permasalahan yang sama 

disarankan untuk lebih bmenambah 

lembaran kerja siswa, untuk menambah 

pemahaman siswa dan mengantisipasi 

miskonsepsi siswa. Keempat kepada 

peneliti selanjutnya diharapkan 

memperhatikan waktu, objek penelitian, 

dan aturan untuk melakukan media 

pembelajaran video sibolang, sebab objek 

penelitian yang mengalami perlakuan 

harus dibimbing dengan instensif dan 

memerlukan waktu yang dibutuhkan 

cukup banyak, sehingga memerlukan 

aturan/langkah-langkah yang lebih efektif 

dalam pelaksanaanya. 
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