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PENGANTAR REDAKSI

Dalam rargka menperingati Hari Pendidikan Nasional, Mei 2010, Jumal

Sawerigading nenerbitkan Edisi Khusus dengao tema "Peningkatan Mutu Pendidikan

Melalr; Pe;aDfaatan Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra''. Edisi khusus ini

menampilkan artikel yang membahas berbagai permasalahan pendidikan, baik bahasa

maupun sastra.

Jumal Sawerigading dalam Edisi Klusus kali ini diisi oleh berbagai penulis baik

dari staf teknis nalai gahasa Ujung Pandang sendiri maupun dad luar seperti dari

Universitas Dayanu lk:hsanuddin Baubau, Universitas Negeri Makassar, Universitas

Muharnrnadiyah Makassar, Balai Pelestarian Sejalah dan Nilai Tradisional Makassar'

Artikil pertama berjudji "Ilriting ,yeeuy Interesting Expefience in English to

Improw Writiig Ability by the Studets of Engtish Study Program Dayanu lkhsanuddin

tliitersity Baubiu" ditulis oleh Wa Ode Hanafiah dari Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Baubau. Artikel ini mernbahas tentang pengaruI menulis pengalaman mingguan dalam

bahasa Inggris bagi mahasiswa Pro$am Studi Bahasa Inggris Universitas Dayanu

IkhsanuddiiiBaubau. Artikel kedua yang ditulis oleh Adri berjudul "Penenpan Metode

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray dalam Meningkatkan Pembelajaran Apresiasi

Cerpen Siswa Kelas X SMA Negeri 5 Makassar". Tulisan ini membahas tentang

.r"nnn** metode kooperatif Two Slal ?vo dalam meningkatkan kemampuan

L",ifupr.siuri cerpen siswa kelas X SMA N 5 Makassar' Artikel ketiga oleh Mwni

VatriruO ter;uaU "The Teaching of English Phonologt, at English Education

Department of S:ate IJniversity of Makassar". Artikel ini membahas tenlang pengajarar

fonologi bahasa Inggris pada jumsan pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri

Makasiar. Artikel i"".pit aitutit oleh Jemiati I. dari Balai Bahasa Ujung Pandang

berjudul "Pelajaran Wacana Bahasa Daerah Mandar Dalam Buku 'Pau tonga g'
finjauan,lspet Leksikal dan Gramatikal". Artikel ini membahas tentang pelajaran

wacana dalam b,Jk\ Psu Tongqng D\rr* tingkat SMP yang bertujuan rultuk membartu

perbaikan mutu buku pelajaran bahada Mandar' Artikel kelima be4:od;:J "Elong Ugi
'S"tag; fentU"tujat- 

-Usla 
Oini di Lingkungan Masyarakat Bugis" oleh Jemmain

-"rnluh* t",tt*g beberapa jenis elong ugi yatry dapat berirngsi sebagai alat hiburan'

pencerminan sikap, pandangan, alat peldidikan serta- pemelihara. norrna-norma

liasyarakat. artitei i<eenam berjudul 'Nuansa Pendidikan Islam dalam 
'(e/oieg 

Makassar:

iri"iJti r.f"- rlan Budaya Lokal" oleh Nasruddin dari Balai Bahasa Ujung Pandang

e"*"f Ai membahas p"oaiAt* Islam dalam kelong Mal'ttssar ya'ng dapat dijadikan

p"-io-an aau- to""jalani hidup dan kehidupan.Artikel ketujuh berjudul "The Effects of

L:sirg Formal Outtines in Wtiting Defniiion und ExempliJication Expositiok" oleh

ft-L S"fi:" dari Universitas Negeri Makassar, yang membahas tentang menulis

O.6rri.i d* Eksposisi dengan pemberian contoh yang menggunakan atau tidak

menggunakan outline. Artiket kedeiapan berjudul "Peningtatkan-Kemampuan Membaca

p..-Ju-- Sastra Lisan Toraja pada Siswa Tingkal SMP Melalui Metode S'ner
ouestion.Read'Recite.Reviewoleh-HerianahdariBalaiBahasaUjungPandang.Artikel
ii ..mbuhus p"ne.upar metode SQ3R khususnya dalam pembelajaran membaca Sastra

f"rE"-".nk titgf"t 3MP. Atikel k;sembilan berjudul "strategi Respon Pembaca untuk

ii"G.t*gui f"terampilan Menyimak dan Berbicara dalam Pembelajaran Bahasa

rojoi"riu ru-gi l**ur Asing (BIPA) oleh Ratnawati dari Balai Bahasa Ujung Pandang'

\nite1 ini membicarakan tentang suatu konsep stategis tentang pengembangan



keterampilan menyimak dan berbicara dengan menggunakal karya sast€ klNsusnya cerita
rakyat. Artikel kesepuluh berjudul "Readiness to Lean Foreigl Language " oleh Babnt
Amin dari Unismuh Makassar. Artikelnya membahas tentang guru yang mengarah.kan

siswa untuk belajar bahasa Inggris dengan menyiapkan kegiatar yang saling berhubungan
antara kegiatan dalan kelas dan luar kelas. Artikel kesebelas berjudul "Pemanfaatan
CeilaRakyal (Folldale) Sebagai Bahan Pengajaran Kelelampilan Berbahasa Bugis" oleh
Nuraidar Agus dari Balai Bahasa Ujung Pandang. Artikel ini membahas tentang manfaat

cerita rakyat dalam penga,jaran keterampilan berbahasa Bugis. Melalui kajian ini
dimaksudkan dapat dilakukan suatu pendekatan yang lebih mengutamakan kemampuan

keterampilan berbahasa Bugis pada siswa. Artikel kedua belas berj]ucltI "The Actitation of
The Second yeql Students of Madrasah Aliycth Pdmpanua to Speak English Through

Small Group Discussion" oleh Mustafa dari Balai Bahasa Ujung Pandang. Artikel ini
membahas tentang keaktifan siswa Madrasah Aliyah Negeri Pompanua belajar bahasa

Inggris melalui kelompok diskusi kecil. Selain itu teknik yang digunakan para gunt
melalui kelompok diskusi kecil untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa

Inggris efektif atau tidak. Artikel ketiga belas ber.judul "Pembelajaran Kata Tugas Bahasa

Daerah Makassar pada Tingkat SMP: Usaha Peningkatan Mutu Pendidikan" oleh
Hastianah dari Balai Bahasa Ujung Pandang. Artikelnya membahas tentang klasifikasi
kata tugas memiliki makna gramatikal tapi bukan makna leksikal berdasarkan perannya

dalam liase dan kalimat. Kata tugas terbagi kata depan, konjungsi, kata seru, artikel, dan

partikel. Artikel keempat belas berjudul "Pemanfaatan Sasta Lisan dalam Meningkatkan
Kemampuan Menulis Siswa Melalui Teknik Menulis Ulang" oleh Besse Damawati dari
Balai Bahasa Ujung Pandang. Artikel ini membahas lertang sastra lisan dan teknik
menulis ulalg sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan
kemampuan menulis siswa. Artikel kelima beias berjudul "Strategi Pengalaman Bahasa

dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Tingkat Sekolah Dasar " oleh Abdul Asis dari

Balai Pelestadan Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar' Artikel ini membahas tentang

pembelajaran kemampuan berbalrasa pada siswa sekolah dasar dapat dikembangkan

dengan strategi pengalaman bahasa. Pembelajaran dengan stralegi ini yakni menggunakan

bahasa siswa sebagai stmber belajar. Dengan strategi pengalamar belajar

dikembangkantah kemampuan menyimak, berbicara, membaca serta bemalar, Artikel
yang terakhir berjudul "Pemanfaatan Media Audio dan Gambar dalam Pembelajaran

Menulis Ekspositori pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 21 Makassar" oleh H. Atmal
hamsa dari Universitas Hasanuddin.

Ucapan tedma kasih kami sampaikar kepada para penulis Jumal Sawerigading

Volume 16, Edisi Khusus, Mei 2010. Buah pikiran dan hasil karya para penulis ini
diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas kiususnya peminat bahasa dan sastra.

Redaksi
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Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

DDC 499 218 2
Asis, Abdul (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar)
Strategi Pengalaman Bahasa Dalam Pernbelajaran Bahasa Indonesia Tingkat Sekolah Dasar
(tnd.)
Sawerigading Jurnal Bahasa dan Sastra Vol. 16, Edisi Khusus, Mei 2010, hlm.148-1521

Pembelajaran kemampuan berbahasa pada siswa sekolah dasar dapat dikembangkan dengan
straiegi pengalanan bahasa. Pembelajaran dengan strategi iii yakni menggunaka:t bahasa si$va
sebagai sumber belajar. Dongan shategi pengalaman belajar dikembangkanlah kemampuan meny-
imak, berbicara, membaca sefta berDalar. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara simultan. Pen-
galanan menggunakarl bahasa dan peng€tahuan sebelunnya akan membangkitkan kesadaran
pribadi yang positif. Siswa akan merasa terlibaf dalam pembelnjaran. Oleh karena itu, situasi pem-
belajaran diupayakan dengan mempertimbangkan dan mengglrnakan bahan yang sesuai dengen
minat, kebutuhan, dan ftsilitas bahasa mereka. Pembelajaran diwujudkan dalam kekontekstualan
dan kebermaknaan.

Kata kunci: strategi pembelajaran, pengalaman bahasa

DDC 499 2t8 2
Flamsa I{. Akmal (Universitas Negeri Mnkassar)
Penbelajaran Menulis Ekspositori pada Siswa Kelas VIII SN{P Negeri 21 Makassar
Sawerigading Jumal Bahasa dan Sastra Vol. 16. Edisi Khusus, Mei 2010, hlln. t 55- 163

Penelitian ini bertujuan mengkaji periarfaatan media audio dan media gambar dalam pe bela-
jaran menulis ekspositori bahasa Indonesia pada siswa Kelas VIII SMP Negeri 2l Makassar. Ha-
sil penelitian menuqiukkan bahrva ada perbedaan secara signifikan antara efekivitas pembela-
jaran menulis ekspositori berbasis media aud;o, gambar, dan tanpa media pada siswa K€las VIII
SMP Negeri 21 Makassar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disaftnk2lla Petama,
kepada guru rnata pelajaran Bahasa Indonesia agar menranlaatkan media setiap pelaksanaan pem-
belajaran bahasa Indonesia dan lebih mengutamakan p€manfaatan nledia ganlbar dalam penrbela-
jaran emnulsi ekspositorj daripada media audio s€rta berusaha meningkatkan kompetensi men)c-
leksi dan menggunakan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuj an, materi, kondisi
siswa, dan sarana. -Kedr4 disarankan kepada kepale SMP negeri 2l Makassar agar menyediakan
fasilitas pembelajaran (media) dalam rangka memperbaiki penbelajaran menul;s ekspositori dan
mcndorong para guru bahasa lndonesia untuk membiasakan diri memanfaatkan media setiap
proses pembelajaran serta mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi para guru bahasa Indonesia
meningkatkan pengetahuan dan keteranpilan mengelola penlbelaajran berbasis media melalui
pelatihan dan penataran. -Kel€4 kepada para peminat pembelajar4n, peneliti, dan ilmuan agar me-
Iakukan penelitian lanjutan dengan keterampilan berbahasa Indonesia l:liinya dan penelilian efek-
tivitas penrbelajaran be|basis media pada mata pelajaran lain serta melakukan penelitian tentang
pembelajaran menulis bahasa Indonesia yang berbasis media lainnya secara komperhensif.

Kata kunci: media audio, gambar, monulis ckspositori
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Abshak
Penelitian ini bertujuan mengkaji pemanfaatan media audio dan media gambar dalam
pembelajaran menulis ekspositori bahasa Indonesia pada siswa Kelas VIII SMp Negeri
21 Makassar. Hasil penelitian m€nunjukkan bahwa ada perbedaan secara signifikan
antara efektivitas pembelajaran menulis ekspositod berbasis media audio, gambar, dan
tanpa media pada siswa Kelas VIII SMP Negeri 21 Makassar. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan, disarankan: Pel/dma, kepada guru mata pel4iaran Bahasa
Indonesia agar memanfaatkan media setiap pelaksanaan pembelajaran bahasa Indone-
sia dan lebih mengutamakan pemanfaatan media gambar dalam pembelajaran emnulsi
ekspositori daripada media audio serta berusaha meningkatkan kompetensi menyeleksi
dan menggunakan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan, materi,
kondisi siswa, dan sarana. Kedua, disarankankepada kepala SMp negeri 21 Makassar
agar menyediakan fasilitas pembelajaran (media) dalam rangka memperbaiki pembela-
jaran menulis ekspositori dan mendorong pam guru bahasa Indonesia untuk membiasa-
kan diri memanfaatkan media setiap proses pembelajaran sefta mendorong, memoti-
vasi, dan memfasilitasi para guru bahasa Indonesia meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan mengelola pembelaajran berbasis media melalui pelatihan dan penataran.
Ketiga, kepada para peminat pembelajaran, peneliti, dan ilmuan agar melakukan
penelitian lanjutan dengan ketemmpilan berbahasa Indonesia lairnlya dan penelitian
efektivitas pembelajaran berbasis media pada mata pelajaran lain serta melakukan
penelitian tentang pembelajaran menulis bahasa Indonesia yang berbasis media lainnya
secara komperhensil

Kata kuncit media audio, gambar, menulis ekspositori

Abstract
This study aims to explore the effectiveness of teaching expository writing based on
audio and picture media in the teaching of Bahasa Indonesia for grade VIII ofjunior-
high school (SMP Negeri 2l Makassar) students. The findings show that there is a
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significant differelrce between effectiveness of teaching expository writing using audio
and pictures media of grade \alII students of Junior-High School (SMp Negeri 21
Makassar. Based on the findings and discussion! it is recommended: First the tiachers
ofBahasa Indonesia are supposed to use media in the teaching ofBahasa Indonesia by
using pictures in the teaching of expository rrjting rather than using audio media and
making efforts to increase competence of selecting al1d using approp.iate teaching
media in accordance with the objectives, teaching materials, students needs in the
teaching of expository writing. Second, headmaster should provide teaching facilities
to improve the teaching of expository writing and encourago teachers of Bahasa
Indonesia in the teaching practices, and motivate their students, facilitate teachers to
join training to develop themselves in using teaching media. Third, those who are
concemed in language teaching, researchers, and scientists should ca.ry out further
research on language skills and the effectiveoess of teachiDg using media, and the
teaching of witing in Bahasa Indonesia using media comprehensively.

Ke''rvords: the effectiveness, the teaching of expository rriting, audio, pic_
twes based.

1. Pendahuluan
Keterampilan menulis senantiasa

mendapat perhatian dalam pembelajaran
bahasa Indonesia. Banyak kalangan yarg
melontarkan kitikar tentang mutu
keterampilan menulis bagi siswa.
Keterampilan menulis dalam berbahasa
Indonesia yang dimiliki siswa masih
kurang. Keterampilan yang dimaksud
menyangkut keterampilan retoris dan
keterampilan menerapkan kaidah
kebahasaan. Yang tak kalah penlingnya
ialah keterampilan retods berupa pelataan
pikiran dalam menyampaikan ide atau
gagasan, terutama yang menyangkut alur
beryikir, yang meliputi kelogisan,
kesistematisan, kekohesifan, dan
kekoherensifan pikiran dibangtin melalui
pola pikir induktif, deduktif, dan campuran
di antara keduanya. Selanjutnya,
keterampilan retods tersebut harus
ditmjang dengan keterampilan kebahasaan
Akhadiah (1994:1) rnenilainya bahwa
kekurangmampuan itu terdapat pada
kesukaran rnengembangkan ide, jaian
pikiran yang tidak runtut/tidak menentu,
dan pengorganisasian yang logis dan
sislematis. Ha1 itu sering terjadi dalam
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menulis laporan, makalah, skipsi, dan
tugas-lugas. sebagai suatu tulisan
ekspositori.

Keluhan seperti itu disampaikan
oleh para guru/dosen dan para pernakai
lulusan. Bahkan keluhan sepefii itu diakui
pula oleh kebanyakan dari kalangan siswa
sendiri, Mereka menganggap bahwa
kegiatan menulis merupakan beban yang
berat. Anggapan tersebut timbul karena
kegiatan menulis memang sangat
memerlukan banyak waktu, t€naga, dan
perhatian yang sedus. Kenyataan yang
demikian, tampak dialami dan diakui oleh
sebagian besar orang yang akan
melakukan kegiatan menulis, sehirgga
tidak jarang orang meminta bantuan
kepada orang lain untuk dituliskan jika
hendak menyampaikan sesuatu paparan
secara tefulis.

Berlaitan dengan sikap dem ikian.
menulis dianggap sebagai sesuatu bakat.
Anggapan ini tentu kurang bijaksan4
karena keterampilan menulis, selain bakat
juga ditentukan oleh proses pembelajaran
dan latihan, Orang yang kurang berbakat
menulis, tetapi mendapat kesempatan
belajar dan latihan menulis tentu ia dapat
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menulis dengan baik. Seseorang yang

berbakat atau tidak berbakat menulis

masing-masing mempunyai kesempatan

daDat .meoulis dengan baik. Hal itu
ditenrukan pada kesempatan belajar

menulis dengan sungguh-sungguh'

Menulis adalah suaru keterampilan yang

daDat diDelaiad (Syaf ie, 1988:42).' 
iemtelaiaran menltlis yang bersifa(

eksoositori mulai diberikan pada jenjang

sekolab menengah Pertana (SMP)

Menulis ekspositori dibedkan mulai pada

kelas VIII SMP masih bersifat karya tulis

sederhana. Hal ini dicantumkan dalam

'Kurikulum Berbasis Kompetensi" sebagai

salah satu kompetensi dasar yang hafls

diberikan dalarn pembelaj aran menulis'

Standar kompetensi yang dimaksud ialah

"Menulis karya tulis sederhana dengan

menggunakan berbagai

sumber" (Depdiknas, 2003 :46).

Pembelaj aran menulis ekspositori
perlu mendapat perhalian yang sungguh-

"r,nosuh. Karena komperensi menuljs

ruLiiusnra menutis eksposiloriJ

rn".pukan keterampilan berbahasa yang

tertinesi dan sangat penting Kebanyalan

teoiaian menulis, lenis ekspositori

diinakan secara formal (menulis laporan'

mikalah. skripsi, dan petunjuk kerjal

Menulis eksposilori merupakan salu

keterampitan yang perlu diajarkan dan

diberikan. karena penting dikuasai sebaik

munskin setiap siswa. Selain iru'

sebJagian besar proses pendidikan formal

memertuka menggunakan lulisan ) ang

bersifat eksposisi. Menulis ekspositori

memagang Peranan Penting untuk

.".ryu-puit* gagasan, ide, dan

nendaDat.

KenYataan Yang demikian telah

menunluLkan bahwa Para Pengelola
kenendidikan lelah menyadari betapa

oentina strategi dalam proses pembelajaran

ihahasat. Keberhasilan siswa dalam belajar

bahasa sanga( ditenmkan oleh faktor

kesadaran dad siswa. Faktor kesadaran

yang dimaksud meliputi karakteristik diri
siswa dan strategi pembelajamn yang

digunakan dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hal itu, dapat dinyatakan

bahwa keberhasilan belajar bahasa tidak

akan mungkin tercapai secara maksimal

tanpa ada upaya sadar, baik dari pihak
pengelola, (erlebih dari siswa dalanr proses

oembelaiaran. Upaya sadar yang di-rnakud

i"-utuk pangg*u* strategi dalam

proses pembelajaran bahasa @rorrvn,

1994).
Berhubungan dengan Penggunaan

strategi pembelajaran bahasa, strategi

belaiar sangal penling dalam pembelajaran

baha,sa karena strategi belajal akan

membaotu siswa mengembangkan

kemampuan mengarahkan diri dalarn

ln"ng".bangkan kompelensi komunilalif'
Stalegi belajar ya-og dimaksud. secara

earis besar diklasifikasikan menjadi dua-

iaitu: 
"rrategi 

largsung dan stralegi lidak

iangsung. Kedua stategi itu saling

mendularng dalam pelaksanaan proses

pembelaj aran bahasa.
Peneaiaran menulis secara umum

meliputi f,engajaran dan pengaplikasian

atpei buhasu, seperti Pen[ajaran
tatabahasa, fonetik, fonologi dan semantik'

Melalui pengajaran karangan di sekolah,

haik tinskal pendidikan dasar maupun

pada ringiat pendidikan menengalr. pelajar

iilatih mengungkapkan gagasan, ide,

informasi dengan tepat, logis, sistematis,

dan ielas rentang berbagai pengetaluan'

haik berbentuk akademik alau kegiatan

harian yang telah diperoleh melalui

. berbagai pengalaman sebagai p€ngetahuan

dasar untuk menulis.
Penggunaan media dalam Proses

nembelaiaran menulis ekspositori dapat
'..rrlU-ititt un keinginan dan minat

uune baru. membangkitkan moti\asi dan

i-n".*"- keinginan belajar' serta

t"i.tb.tiktt pengaruh psikologis terhadap
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siswa dalam belajar. Kondisi yang
demikian akan membawa siswa ke situasi
pembelajaran tidak membosarkan. Dengan
demikian pembelaj aran menulis ekspo-
sitod akan menyenangkan bagi siswa.
Pengaruh media pembelaj aran ekspositori
pada tahap orientasi dan pengamatan akan
sangat membantu keefektifan proses
pembelajaran dan penyampaian pesan serta
isi bahan pelajaran. Siswa dapat terbantu
dalam meningkatkan pemahaman, penya-
jian data dengan menadk dan tepercay4
memudahkan penafsiran data, dan
memadatkan informasi yang diperoleh
melalui penggunaan media pembelaj aran.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahw4
media merupakan sarana yang penting
dalarn pembelaj aran untuk menyampaikan
atau mengantarkan pesan-pesan penga-
jaran yang membuat sis\ a termotivasi
memahami bahaa pengajaran yang disam-
paikan oleh guru.

Bahan tulisan, sebagai dasar
pengetahuan menulis, yang diperoleh
melalui media gambar sangat terbatas pada
bagian gambar yang tampak saja. Siswa
tidak manpu mengamatinya sedetail
mungkin untuk lebih memperdalam penge-
tahuan mengenai hal yang akan ditulis.
Oleh karena iru. siswa akan mempunyai
keterbatasan dan kekuruglancaxan menge-
mukakan dan m€maparkan ide, gagasan,
pgndapa| dan pikiran mengenai hal yang
ditulis.

Akan lain halnya jika dibandingkan
artara bahan yang diperoleh melalui media
mendengarkan dengan melalui media
lingkungan dan melalui media gambar
dalam rangka persiapan melakukan kegi-
atan menulis. Bahan yang diperoleh mela-
lui media mendengarkan, siswa sangat
mengandalkan ingatan dalam usaha mem-
peroleh pengetahuan dasar mengenai hal
yang akan ditulis. Siswa tidak dapal
menggunakan penglihatan dan perabaan

dalam mencermati bahan tulisan. Berda-
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sarkan hal itulah dapal dimungkinkan
seorang siswa, terutama siswa sekolah
dasar, yang menulis eksposisi akan dapat
mengembangkan tulisamya dengan baik
jika bahaa tulisan diperoleh melalui media
lingkungan atau pengamatan langsung
dibandingkan jika menggunakan media
gambar dan atau hanya dengan media
mendengarkan saja. Karena siswa sekolah
dasar, secara psikologis masih lebih
banyak berpikir secam konkret, jika
dibandingkan dengan siswa yang lebih
dewasa (siswa SMA dan mahasiswa) yang
cara berpikimya rclatif sudah lebih con-
dong bersifat abstak. Salah satu hasil
penelitian yang sejalan dengan pemikiran
teNebut dikemukakan bahvr'a ada per-
bedaan nyata hasil belajar anlara kelompok
siswa yang belajar dengan menggunakan
media kaset dengan kelompok siswa yang
belajar dengan menggunakan media poster
(Pasaribu,2005: iv). Secara stalistik, hasil
belajar dengan menggunakan media poster
lebih tinggi daripada belajar dengan
menggunakan media kaset, Hal ini memm-
jukkan bahwa pembelajaran menulis
deskiptif lebih efektif menggunakan
media poster.

Adapun siswa SMP yang berada
pada usia transisi tentu cara berpikimya
agak berbeda dengan siswa usia SD dan
SVA. Diduga bahwa secara psikologis.
kemampuan berpikir siswa SMP berada
antara cara berpikir abstrak dan konkrct.
Hal tersebut sejalan dengan teo belajar
yang dikemukakan oleh Ausubel bahwa
dalam mempelajari sesuatu! seseorang
akan menggunakan segala pengetahuan
yang relevan dengan yang dimilikinya
untuk mempelajari hal baru (Brown,
t987).

2. Metode
Penelitian ini menggunakan

rancangan penelitian ekspedmen semu,
yaitu desain penelitian yang tidak mem-



berikan pengendalian secara penuh terha-
dap variabel yalg berpengaruh dan mem-
berikan pengendalian sebanyak mungkin
dalam situasi yang ada (Donal, 1983:368).

Subana dan Sudraiat (2005:103) menge-
mukakan bahwa eksperimeu semu dimak-
sudkan untuk memperkirakan kondisi-kon-
disi eksperimen sungguhkan dalam kea-
daar yang tidak memungkinkan untuk
mengontol dan atau memanipulasi semua

variabel yang relevan. Desain penelitian
ini digunakan karena hanya terbatas pada
pengendalian variabel media audio dan
gambar unhrk menguji hipotesis yang

diajukan.
Penelitian ini menggunakan desair

acak sederhana dengan empat kelompok

ftelas) memperoleh perlakuan. Sehu-

burgan dengan hal iru. penelitian eksperi-

men semu ini menggunakan desain empat

kelompok salomom. Pemilihan desain ini
dilakukan dengan pertimbangan untuk
memberikan pengendalian yang lebih teliti
terhadap perlakukan yang diberikan
kepada kelompok eksperimen.

Populasi penelitian ini seluruh

siswa kelas Vlll SMP Negeri 2l Makassar.

Jumlah populasi sebanyak 331 orang.

Junrlah itu terdiri atas sembilan kelas,

yaitu Kelas VIII A sampai dengan Kelas
VIII I. Pengambilan sampel dengan

menggunakan tekrik cluster ttthdom
sqmpling yartit tiga kelas kelompok

H. Al@al Hansa: Pe anfaatan Media Audio dan Ganbar .. .

eksperimen dan satu kelompok kontrol.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini
ada dua jenis, yaitu data p mer dan data
seklnder. Data yang diperoleh melalui
tugas menulis siswa akan dianalisis
dengan menggwtakan teknik statistik
deskriptif dan statistik bferensial uji beda
jenis ANOVA dengan menggunakan
program SPSS 15. 0/or Window*

3, Hasil Penelitian
3,1 Perbandiagan Tingkat Efektivitas

Pembelajaran Menulis Berbasis
Media Audio dan Gambat

Untuk mengetahui secara rinci
tentang pembelajaran menulis
eksporisotori berbasis media yang lebih
efektif pada siswa Kelas IIA dapal dilihat
pada Tabel I berikut ini.
Tabel 1 Perbandingan Tingkat Efektivitas

Pembelaj aran Menulis
Ekspositori Berbasis Media
Audio dan Gambar pada Siswa
Kelas VIIIA SMP Negeri 21

Makassar

Berdasarkan hasil analisis pada

Tabel I di atas menunjuktan bahwa rata-
rala nilai TA berbeda delgan kedua mta-
rata nilai pada penilaian hasil tes yang

pembelajarannya menggrmakan media.
Rata-rata nilai TA berada pada subset

kolom peltama sebesar 37,55, rata-mla

nilai PME BMA sebesar 50,24 betaAa

Kelas-

60.1665
1 000

50.2417
51.1410

.973

T
PI\TIE

PME
PME

Means for qroups in homogeneous subsets are displayed.

a Uses Harmonic lvlean Sample Size = 40.000.

t59
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pada subset kolom kedu4 dan mta-rata
nilai PME BMG sebesar 60,17 berada
pada subset ketiga. Hasil analisis tersebut
membuktikan bahwa rata-rata nilai TA
berbeda dengan ta,ta-tata nilai
pembelajarar menulis eksposirori berbasis
media pada siswa Kelas VIIIA SMP
Negeri 2l Makassar. Artinya,
pembelajaran menulis ekspositori berbasis
media lebih efektif jika dibandingkan
dengan pembelaj aran menulis ekspositori
tanpa berbasis media pada siswa Kela
VIIIA SMP Neged 2l Makassar.

Apabila ketiga rata-rata nilai
pembelajaran menulis ekspositori berbasis
media dibandingkan antam satu dengan
lainnya, maka PME BMG memiliki rata-
rata nilai paling tinggi (60,17) daripada
rata-rata nilai PME BMA (50,24). Jadi,
dapat disimpulkan bahwa PME BMG lebih
efektif daipada PME BMA siswa Kelas
VIIIA SMP Negeri 2l Makassar.
Tabel 2 Perbandingan Tingkat Efektivitas .

Pembelaj aran Menulis
Ekspositori Berbasis Media
Audio dan Gambar Siswa Kelas
VIIIC SMP Neged 21 Makassar

PME BMA sebesar 47,12 berada pada
subset ketiga, dan rata-rata nilai PME
BMG sebesar 56,88 berada pada subset
keempat. Hasil analisis tersebut
membuktikan bahwa rata-rata nilai TA
berbeda dengan tatatala nilai
pembelajaran menulis ekspositori berbasis
media pada siswa Kelas VIIIC SMP
Negeri 2l Makassar. Artiny4
pembelajaran menulis ekspositori berbasis
media lebih efektif jtka, dibanding dengan
pembelaj aran menulis ekspositori tanpa
berbasis media pada siswa Kelas VIIIC
SMP Negeri 2l Makassar.

Apabila kedua rata-rata nilai
pembelajaran menulis ekspositori berbasis
media dibandingkan antara satu dengan
lainnya, mafta PME BMG memiliki rata-
mta lebih tinggi (56,88) daripada rata-rata
nilai PME BMA (47,12). Jadi, dapat
disimpulkan bahwa PME PME BMG /ebii
efektif danpada PME BMA pada siswa
Kelas VIIIC SMP Negeri 21 Makassar.

Berdasarkar hasil analisis pada
Tabel 3 rnenunjukkan bahwa rata-rata nilai
TA berbeda dengan kedua rala-rala nilai
pada penilaian hasil tes yang

Kelas-

PI\,1E
PI\4E
PIVE

I\,4eans for orouos in homoqeneous subsets are disDlaved.
a lJses Harmonic Mean Sample Size = 40.000.

Berdasarkan hasil analisis pada

Tabel 2 di atas menunjukkm bahwa rata-
rala nilai TA berbeda dengan kedua rata-
rata nilai pada penilaian hasil tes yang
pembelajarannya menggunakan media.
Rata-nta nilai TA sebesar 36,20 betada
pada subset kolom pertama, rata-rata nilai
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pembelajarannya menggunakan media.
Rata-rata nilai TA sebesar 33,42 benda
pada subset kolom pertama, PME B\4A
sebesar 41,79 berada pada subset kolom
kedua dan rata-rata nilai PME BMG
sebesar 45,58 berada pada subset keempat.
Hasil analisis tersebut membuktikan



Tabel 3 Perbandingan Tingkat Efektivitas PME pada Siswa Kelas

VIIIG SMP Negeri 21 Makassar

I\,,leans forgrcups in homogeneous subsets are displayed-

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 40.000

s$wa
kelas

bahwa rata-rata nilai TA berbeda

dengan mta-rata nilai pembelajaran

menulis ekspositori berbasis media pada

siswa Kelas VIIIG SMP Negeri 21

Makassar. Aftinya, pembelajaran menulis
ekspositori berbasis media lebih efelaif lika
dibanding dengan pembelaj aran menulis
ekspositori tanpa berbasis media pada

siswa Kelas VIIIG SMP Negeri 2 I
Makassar.

Apabila kedua rctata nilai
pembelajaran menulis ekspositori berbasis

media dibandingkan antara satu dengar
lainnya, maka PME BMG memiliki rerala

nilai lebih tinggi (45,58) dadpada rerata

nilai PME BMA (41,79). Jadi, daPat

disimpulkan bahwa PME BMG lehih

efehif danpada PME BMA siswa Kelas
VIIIG SMP Negeri 21 Makassar.

3.2 Pembahasan
3.2.1 Perbedaan Efektivitas PME BMA
dan PME BMG

Koefisien beda antara nilai ,

efeldivitas PME BMA dengan nilai

efektivitas PME BMG pada ketiga kelas

eksperimen menuniukkan ada perbedaan

secara signifikan ?Iltl a elektiritas
pembelajaran menulis ekspositori berbasis

media audio dengan pembelajaran menulis

ekspositod berbasis media gambar pada

VIII SMP Negeri 21 Makassar. Temuan

tersebut seiring dengan pendapat Baugh
(Sulaiman, 1998:30) bahwa perbandingan

peranal tap alal indera. Semua
pengalaman belajar yang dimiliki
seseorang dapat dipersentasikan yaitu:

90% diperoleh melalui indera lihat, 5%

melalui indera dengar, .dan 5% melalui
indera lain. Pengalaman belajar manusia

sebanyak 75% diperoleh melalui indera
lihat, 13% melalui indera dengar dan

selebihrla indera lain. Pengalaman belajar
lebih banyak diperoleh melalui indera
lihaL dalam proses belajar-mengajar

diupayakan penggunaan media visual
sebagai alat bantu penyampaian materi
pelajaran. Dapat dikatakan bahwa
penggunaan media dalam pengajaran

khususnya media gambar akan sangat

membanlu mempercepat pemahaman atau

pengertian dari siswa sebagai peserta

didik.
3.2.2 Perbandingan Tingkat EfektiYitas

Pembelajaran Menulis Ekspositori
Berbasis Meilia Audio dan
Gambar
Hasil penelitian membuktikan

bahwa nilai rata-rata ketiga kelompok
eksperimen menunjukkan bahwa PEM
BMG lebih tinggi dadpada PME BMA.
Dengan demikian, pembelaj aran menulis

N

subset for alDha = .05

1 2 3

T
PIVE

PI\4E

Pl\,lE

sis.

40
40
40
40

33.4247

1_000

39.3745
41.7910

.073

45.5753
1.000
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ekspositori berbasis media gambar paling
efektif daripada pembelajaran menulis
ekspositori berbasis media audio dalam
pembelajaran bahasa lndonesia pada siswa
kelas VIII SMP Neged 21 Makassar.
Temuan iai lebih mempertegas hasil
penelitian yang dilakukan oleh Mustafa,
dkk. (2008) yaitu penggunaan media
gambar lebih efektif dalam meningkatkan
prestasi belajar siswa.

Seiring dengan itu, Sadiman, dkk.
(2005) juga telah mengemukakan bahwa di
antara media pembelajamn, gambax adalah
media yang paling umum dipakai. Media
gambar merupakan bahasa yang umum,
yang dapal dimengerti dan dinikmati di
mana-mara. Oleh karena itu, pepatah Cina
yang mengatakan bahwa sebuah gambar
berbicara lebih banyak daripada seribu
kata. Di samping itu, para ahli pendidikan
melakukal penelitian tenlang efektivitas
media audio dalam proses belajar, di
antamnya Musterberg pada 1894, Day dan
Back pada 1950, dan Hinz pada 1969
(lr4unadi, 2008). Mereka telah menemukan
bahwa mutu penyajian yang hanya
menggunakan pendengaran lebih rendah
dari mutu penyajian yang menggunakan
audio-visual dan bahkan cara visual
(gambar) mempunyai eGk transfer yang
lebih Luat dibanding pendengaran @avies.
1987).

Hasil penelitian ini mendulrrng
hdsil penelitian tentarg keefektifan
penggunaan alat bantu gambar dalam
proses belajar-mengajar yang dilakukan
oleh Spaulding (Soepamo, dkk, 1998:25)
yaitu; (1) gambar merupakan perangkat
pengajaran yang dapat menarik minat
siswa secara efektil (2) gambar harus
dikaitkan dengan kehidupan nyata, agar
minat siswa menjadi efektil dan (3)
gambar membantu para siswa membaca
buku pelajarm terutama dalam
menalsirLar dan mengingat-ingat isi
materi teks yang menyertainya.
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4. KESMPULAN DAN SARAN
4.l Kesirnpulan

Temuan dari hasil penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa: (l) ada
perbedaan secara signifikan antara
efektivitas p€mbelajaran menulis
eksposito berbasis media audio dan
efektivitas pembelajaran menulis
ekspositori berbasis metlia gambar pada
siswa kelas VIII SMP Negeri 2 I
Makassar. (2) Pembelajaran menulis
ekspositori berbasis media gambar paling
efektif daripada pembelajaran menulis
ekspositori berbasis media audio pada
siswa kelas VIII SMP Negeri 2 I
Makassar.
4,2 Saran

Para guru bahasa lndonesia
hendaknya mengutamakan pemanfaatat
media gambar dalam pembelajaran
menulis ekspositori daripada media audio
dan berusaha meningkarkan kompelensi
dalam menyeleksi dan menggunakan
media pembelajarar yarg tepar sesuai
dengan tujuan, materi, kondisi siswa, dan
sarana dalam pembelajaral menulis
ekspositori, Media pembelajamn bahasa
Indonesia yang baik bukan yang mahal
dan menplitkan bagi gr,llu. tetapi
sebaliknya media yang baik adalah yang
mudah digunakan dan mudah diperoleh,
dan bagi kepala sekolah hendaknya
menyediakan fasilitas pembelaj aran dalam
rangka perbaikan pembelajaran bahasa
lndonesia kltususnya menulis ekspositori.
mendorong paxa guru temtama guru
bahasa Indonesia untuk membiasakan diri
memanfaatkan media pembelajaran setiap
saat dalam proses pembelajaran.
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