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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Sekolah 

SMK Kesehatan Tunas Madani merupakan salah satu sekolah yayasan dan 

kepala yayasannya, yaitu Hj. Fitri Hayati, M.Pd dan kepala sekolah Nina Sariyah, 

S.Pd. SMK Kesehatan Tunas Madani ini terletak di Desa Lembur Situ, Kota 

Sukabumi.  

a. Visi 

“Terbentuknya generasi madani, berakhlak mulia, berdaya guna, tangguh, 

terampil dan mandiri.”  

b. Misi 

1) Mendidik generasi terpadu yang sholeh ritual dan sholeh sosial. 

2) Menggali dan mengembangkan segala bentuk kecerdasan. 

3) Melaksanakan pendidik yang berorientasi pada kecakapan hidup. 

4) Menumbuhkan sikap mandiri dan penuh arti. 

c. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah          :  SMK Kesehatan Tunas Madani 

NPSN    :  69757213 

Status    :  Swasta 

Bentuk Pendidikan   :  SMK 

Status Kepemilikan  :  Yayasan 

SK Pendirian Sekolah  : 421.3/020.f/kepkadisdikbu 

SK Izin Operasional  :  421.3/020/Kepkakdisdikbud/II 

Luas tanah               :  25002 m2 

 

B. Deskripsi Data Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X SMK Kesehatan Tunas Madani, Kota 

Sukabumi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu 

kuantitatif pretest, posttest, dan wawancara yang diberikan kepada siswa. 
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Kemudian, pembahasan ini akan dipaparkan pengelolaan data kuantitatif dengan 

menggunakan uji statistik dan deskripsi kegiatan yang merujuk pada rumusan 

masalah serta tujuan penelitian. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan 

diperoleh data-data yang diperlukan peneliti yaitu data skor hasil pretest, posttest, 

dan lembar hasil observasi aktivitas peneliti serta peserta didik yang diisi oleh 

observer selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Deskripsi kegiatan 

berorientasi pada masalah dan tujuan penelitian yang dikembangkan. Pretest dan 

posttest dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam keefektifan 

metode experiential melalui film dokumenter dalam menulis narasi siswa, 

sedangkan lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas pengajar 

(peneliti) dan peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Data yang 

diperoleh kemudian diolah oleh peneliti, dan hasil penelitian disajikan dalam 

bentuk tabel dan uraian. 

 

C. Analisis Persiapan dan Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Persiapan Pembelajaran  

Persiapan pembelajaran dilakukan dengan membuat  rencana pembelajaran 

(RPP) agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian, persiapan 

pembelajaran juga dalam pembuatan rencana proses pembelajaran (RPP) merujuk 

pada silabus mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X SMK Kesehatan Tunas 

Madani Kota Sukabumi, dengan kompetensi dasar yaitu menulis narasi, setelah 

melakukan persiapan pembelajaran maka selanjutnya melaksnakan pembelajaran 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan tiga kali yang meliputi pelaksanaan 

tes pretest, treatment (perlakuan) dengan menggunakan metode experiential 

melalui media film dokumenter, dan tes postest. Kegiatan pretest dilakukan satu 

kali sebelum adanya perlakuan dan kegiatan posstest dilakukan dua kali pertemuan 

setelah diberi perlakuan oleh penelitian terhadap sampel penelitian. Adapun 

langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada 

pretest  dan posstest adalah sebagai berikut. 
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3. Kegiatan Pretest  

Pada tahap pretest, ketika peneliti masuk ke kelas peneliti memperkenalkan 

diri. Kemudian, mengecek kehadiran siswa dan peneliti saling bertanya jawab 

tentang menulis. Kemudian, peneliti meminta siswa untuk mengerjakan menulis 

teks narasi dengan tema bebas (pretest).  Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti pada tahap pretest adalah sebagai berikut. 

Langkah-langkah 

a. Kegiatan Pendahuluan (Orientasi, motivasi, dan tujuan) 

1) Membuka dengan mengucapkan salam dilanjutkan dengan 

berdoa 

2) Guru mengabsen siswa 

3) Guru memberikan orientasi dan motivasi tentang 

pembelajaran yang akan dilakukan 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5) Siswa menerima informasi tentang tujuan pembelajaran 

b. .  Kegiatan Inti.       

1) Guru dan siswa bertanya jawab tentang cerita yang pernah 

dibaca ataupun yang pernah mereka tulis. 

2) Guru menjelaskan tentang teks narasi (pengertian, struktur 

teks narasi) 

3) Siswa menulis teks narasi (pretes) 

c. . Kegiatan Penutupan 

1) Guru bertanya mengenai kesulitan siswa selama menulis teks 

narasi 

2) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran 

3) Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai pembelajaran 

hari ini 

4) Guru dan siswa merencanakan untuk pertemuan selanjutnya. 
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 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK Kesehatan Tunas Madani kota 

Sukabumi serta merujuk pada langkah-langkah kegiatan di atas, peneliti dapat 

memperoleh data pretes yang dilakukan kepada siswa yang menjadi sampel 

penelitian.  

Pada kegiatan pretest  peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap sampel 

penelitian, kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, dan seluruh sampel 

atau  siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh peneliti dengan baik, yaitu 

menulis narasi. 

4. Treatment atau perlakuan  

pada tahap treatment atau perlakuan, peneliti memberikan perlakuan terhadap 

siswa berdasarkan apa yang telah terlihat dari hasil pretest. Ternyata, siswa di kelas 

X SMK Kesehatan Tunas Madani ini mengalami kesulitan dalam beberapa cara 

menulis narasi. Maka dari itu, peneliti memberikan perlakuan dengan memberikan 

metode Experiential melalui film dokumenter dalam menulis narasi. Adapun, 

langkah-langkah dalam tahap treatment atau perlakuan ini sebagai berikut. 

Langkah-Langkah 

a. . Kegiatan Pendahuluan (Orientasi, motivasi, dan tujuan) 

1)  Membuka dengan mengucapkan salam dilanjutkan dengan  

berdoa 

2)   Guru mengabsen siswa 

3)   Guru memberikan orientasi dan motivasi tentang pembelajaran 

yang akan dilakukan 

4)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5)   Siswa menerima informasi tentang tujuan pembelajaran 

b. . Kegiatan Inti 

1) Guru dan siswa menelaah kembali pembelajaran teks narasi 

yang telah dipelajari 

2) Guru menciptakan suasana belajar yang tenang dengan 

menggali pengalaman-pengalaman yang pernah mereka 

dapatkan (metode experiential) 
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3) Guru menanyangkan film dokumenter 

4) Siswa dan guru bertanya jawab tentang film dokumenter yang 

telah disaksikan 

5) Siswa diberi latihan menulis cerpen dari hasil mereka 

menonton film dokumenter 

c. Kegiatan Penutupan 

1)  Guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

2)  Guru memberikan simpulan tentang pembelajaran yang telah 

dilakukan 

5. Kegiatan Posttest 

Pada tahap posttest, peneliti langsung memberikan tugas kembali terhadap 

siswa dalam menulis teks narasi yang sebelumnya telah diberikan treatment atau 

perlakuan terhadap siswa.   

Langkah-langkah 

a. Kegiatan Pendahuluan (Orientasi, motivasi, dan tujuan) 

1) Membuka dengan mengucapkan salam dilanjutkan dengan 

berdoa 

2) Guru mengabsen siswa 

3) Guru memberikan orientasi dan motivasi tentang 

pembelajaran yang akan dilakukan 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5) Siswa menerima informasi tentang tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1) Membahas teks narasi yang telah mereka buat sebelumnya 

2) Guru menggali pengalaman-pengalaman yang telah mereka 

dapatkan (metode experiential) 

3) Menayangkan film dokumenter 

4) Siswa diberikan tugas menulis teks narasi bergadarkan 

pengalaman mereka menyaksikan film dokumenter. 

c.  Kegiatan Penutupan 

1) Guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 



43 

 

2) Guru memberikan simpulan tentang pembelajaran yang telah 

dilakukan oleh siswa. 

 Pada kegiatan pretest peneliti masih dalam tahap orientasi. Namun, kegiatan 

pretest ini dapat dilakukan secara sistematis. Peneliti memberikan pertanyaan atau 

tanya jawab kepada siswa tentang menulis narasi. Pada bagian posttest, peneliti 

memberikan perlakuan terhadap siswa melalui pemberian tugas menulis narasi 

dengan dibantu oleh media film dokumenter. Kemudian, siswa menulis narasi 

dengan waktu 30 menit. Pembelajaran berlangsung dengan baik, siswa pun aktif 

dalam kegiatan pembelajaran serta mampu menuruti petunjuk atau perintah yang 

diberikan oleh peneliti. Selain itu, siswa juga terlihat mampu dalam memahami 

tentang pembelajaran menulis narasi. 

 

D. Data Hasil Penelitian 

Peneliti melakukan suatu penelitian yang berjudul keefektifan metode 

experiential melalui media film dokumenter dalam menulis narasi siswa kelas X 

SMK Kesehatan Tunas Madani Kota Sukabumi. Pada penelitian tersebut, peneliti 

mengambil satu kelas yang sebelumnya diberikan pretest dan setelah treatment 

(perlakuan) diberi posttest.  Pada saat pretest, siswa belum mampu mengetahui atau 

memahami tentang pembelajaran menulis khususnya menulis narasi, karena siswa 

masih mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide, gagasan, atau inspirasi 

yang dapat dituangkan ke dalam bentuk tulisan, sehingga siswa benar-benar 

membutuhkan metode dan media yang mampu membantu siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi. Namun, berdasarkan pada penilaiannya data 

hasil dari rata-rata penilaian pretest yang didapatkan adalah 64,66, sedangkan 

ketika memberikan treatment (perlakuan) siswa mulai memahami mengenai cara 

menulis narasi karena siswa diberikan daya menarik dengan menggunakan metode 

experiential melalui media film dokumenter, dan hal ini dapat terlihat berdasarkan 

data hasil dari posttest yang didapatkan, yaitu 76,66. Perlu diketahui, penilaian 

dalam pembelajaran menulis narasi ini mengalami peningkatan dari hasil yang telah 

didapatkan, sehingga penggunaan metode experiential serta media film dokumenter 

yang telah digunakan mendapatkan hasil yang efektif. 
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1. Data hasil Pretest 

Hasil pretest menulis narasi siswa kelas X SMK Kesehatan Tunas Madani Kota 

Sukabumi. 

Tabel 4.1 

Skor pretest Kemampuan Menulis Narasi siswa kelas X  

SMK Kesehatan Tunas Madani Kota Sukabumi 

NO NIS Pretest Kriteria 

1 101617059 65  Cukup 

2 101617060 60 Kurang cukup 

3 101617061 65 Cukup  

4 101617062 65 Cukup 

5 101617063 60 Kurang cukup 

6 101617064 70 Cukup 

7 101617065 60 Kurang cukup 

8 101617066 60 Kurang cukup 

9 101617067 60 Kurang cukup 

10 101617068 65 Cukup 

11 101617069 65  Cukup 

12 101617070 65 Cukup 

13 101617071 75 Baik 

14 101617072 70 Baik 

15 101617073 70 Baik 

16 101617074 65 Cukup 

17 101617075 75 Baik 

18 101617076 60 Kurang cukup 

19 101617077 65 Cukup 

20 101617078 70 Cukup 

21 101617079 70 Cukup 

22 101617080 60 Kurang cukup 

23 101617081 60 Kurang cukup 

24 101617082 70 Cukup 

25 101617083 60 Kurang cukup 

26 101617084 60 Kurang cukup 

27 101617085 70 Cukup 

28 101617086 60 Kurang cukup 
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Penilaian hasil tabel pretest di atas berdasarkan rumus berikut: 

𝑁𝑃 =
𝑅

𝑆𝑀
𝑥100 

Keterangan: 

NP : Nilai persen 

R : Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM : Skor maksimal 

Rumus tersebut dapat membantu peneliti dalam menemukan presentase atau 

nilai dari skor yang sudah didapatkan pada hasil tes awal dan tes akhir. Bahwa NP 

merupakan nilai persen yang dicari dan diharapkan oleh peneliti. R atau skor 

mentah yang diperoleh oleh siswa selama melakukan tes awal dan tes akhir. SM 

atau skor maksimum ideal dari hasil tes yang sudah ditentukan oleh penulis adalah 

100 atau bilangan genap. 

Berdasarkan nilai yang diperoleh peserta didik melalui perhitungan di atas saat 

mengerjakan pretest, nilai terendah dari hasil pretest yaitu 60, berarti peserta didik 

masih mendapatkan nilai yang jauh dari nilai KKM. Jadi sesuai dengan rumusan 

masalah yang pertama bahwa kemampuan menulis narasi siswa kelas X masih 

rendah. Selanjutnya akan dibahas mengenai  menulis narasi siswa setelah 

menggunakan metode Experiential melalui media film dokumenter. 

2. Data Hasil Posttest 

Hasil posttest kemampuan peserta didik dengan menggunakan metode 

experiential melalui film dokumenter dalam pembelajaran menulis narasi siswa 

kelas X SMK Kesehatan Tunas Madani Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

 

 

29 101617087 65 Cukup 

30 101617088 65 Cukup 

31 101617089 60 Kurang cukup 

32. 101617090 70 Cukup 

33 101617091 60 Kurang cukup 
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Tabel 4.2                                                                                                                    

Skor posttest 

Kemampuan Menulis Narasi dengan Menggunakan Metode Experiential Melalui 

Media Film Dokumenter 

NO NIS Pretest Kriteria 

1 101617059 70 Cukup 

2 101617060 75 Baik 

3 101617061 70 Cukup 

4 101617062 75 Baik 

5 101617063 70 Cukup 

6 101617064 75 Baik 

7 101617065 75 Baik 

8 101617066 65 Cukup 

9 101617067 75 Baik 

10 101617068 70 Baik 

11 101617069 85 Sangat baik 

12 101617070 70 Baik 

13 101617071 85 Sangat baik 

14 101617072 80 Baik  

15 101617073 70 Baik 

16 101617074 80 Baik 

17 101617075 85 Sangat baik 

18 101617076 70 Baik 

19 101617077 70 Baik 

20 101617078 85 Sangat baik 

21 101617079 80 Baik 

22 101617080 75 Baik 

23 101617081 70 Baik 

24 101617082 85 Sangat baik 

25 101617083 75 Baik 

26 101617084 75 Baik 

27 101617085 85 Sangat baik 

28 101617086 75 Baik 

29 101617087 80 Baik 

30 101617088 85 Sangat baik 
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Penilaian hasil tabel posttest  berdasarkan rumus sebagai berikut. 

𝑁𝑃 =
𝑅

𝑆𝑀
𝑥100 

Keterangan. 

NP : Nilai persen 

R : Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM : Skor maksimal 

Rumus tersebut dapat membantu peneliti dalam menemukan presentase atau 

nilai dari skor yang sudah didapatkan pada hasil tes awal dan tes akhir. Bahwa NP 

merupakan nilai persen yang dicari dan diharapkan oleh penulis. R atau skor mentah 

yang diperoleh oleh peserta didik selama melakukan tes awal dan tes akhir. SM atau 

skor maksimum ideal dari hasil tes yang sudah ditentukan oleh penulis adalah 100 

atau bilangan genap. 

Tabel di atas, menunjukan bahwa nilai yang diperoleh siswa saat mengerjakan 

posttest. Sebagai contoh, nilai terendah dari hasil pretest yang telah diberikan oleh 

penulis sebagai pengajar yaitu terdapat pada nomor absensi nomor 31 yang 

mendapat nilai 60, pada saat posttest mendapatkan nilai 85, berarti peserta didik 

mendapatkan peningkatan nilai bertambah 25. Jadi, sesuai dengan rumusan masalah 

yang kedua bahwa menulis narasi dengan metode experiential  melalui film 

dokumenter mengalami peningkatan dalam proses pembelajaran di kelas, 

khususnya dalam kemampuan menulis narasi. 

3. Distribusi dan Data hasil pretest dan posttest 

Untuk menemukan nilai rata-rata pada hasil pretest dan posttest, maka nilai 

tersebut dimasukan pada tabel berikut. 

 

 

31 101617089 85 Sangat baik 

32. 101617090 80 Baik 

33 101617091 80 Baik 
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Tabel 4.3                                                                                                              

Perbedaan Rata-rata Pretest dan Posttest Pembelajaran Menulis Narasi 

Melalui Film Dokumenter di SMK Kesehatan Tunas Madani 

 

NO NIS Pretest  Posttest Gain (d) 

1 101617059 65 70 5 

2 101617060 65 75 10 

3 101617061 65 70 5 

4 101617062 65 75 10 

5 101617063 60 70 10 

6 101617064 70 75 5 

7 101617065 60 75 15 

8 101617066 60 65 5 

9 101617067 60 75 15 

10 101617068 65 70 5 

11 101617069 65 85 20 

12 101617070 65 70 5 

13 101617071 75 85 10 

14 101617072 70 80 10 

15 101617073 60 70 10 

16 101617074 65 80 15 

17 101617075 75 85 10 

18 101617076 60 70 10 

19 101617077 60 70 10 

20 101617078 70 85 15 

21 101617079 70 80 10 

22 101617080 60 75 15 

23 101617081 60 70 10 

24 101617082 70 85 15 

25 101617083 60 75 15 

26 101617084 60 75 15 

27 101617085 70 85 15 

28 101617086 60 75 15 

29 101617087 65 80 15 

30 101617088 65 85 20 

31 101617089 60 85 25 

32 101617090 70 80 10 

33 101617091 65 80 15 

Jumlah Total 
2135 2530 ∑ =  395

𝑑
 

x¹=64,69 x²=76,66 
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Berdasarkan nilai yang telah diperoleh melalui perhitungan di atas, dapat 

dilihat bahwa nilai yang didapatkan oleh siswa sudah baik. Siswa sudah mampu 

memahami materi tentang menulis narasi dengan baik, Sehingga dapat terlihat 

perbedaan antara nilai pretest dan posttest  mengalami perubahan yang signifikan. 

Berdasarkan  hasil perhitungan di atas, menunjukan bahwa mencari nilai rata-

rata dari hasil posttest dikurangi dengan nilai pretest  lalu hasilnya dijumlahkan dari 

subjek pertama sampai subjek terakhir yaitu 395 yang berarti bahwa nilai peserta 

didik saat posttest mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan 

dengan nilai peserta didik saat melakukan pretest. 

Selanjutnya tabel 4.4 berisi tentang cara penghitungan persentase yang didapat 

oleh peneliti yaitu, Nilai (N) dilihat dari nilai peserta didik yang disusun dari nilai 

paling besar sampai kenilai paling kecil. Frekuensi (F) dilihat dari kemampuan 

seberapa banyak peserta didik mendapatkan nilai yang sama pada pembelajaran 

pretest dan posttest.  

Tabel 4.4 

Distribusi Nilai Hasil Pretest dan posttest Pembelajaran Menulis 

Narasi melalui Film Dokumenter kelas X SMK Kesehatan Tunas Madani. 

Pretest  Posttest 

NILAI F F.N % NILAI F F.N % 

60 13 780 39,39 65 1 65 3,03 

65 11 715 33,33 70 9 630 27,27 

70 7 490 21,21 75 9 675 27,27 

75 2 150 6,07 80 6 480 18,19 

    85 8 680 24,24 

∑  
33 2135 100 ∑  

33 2530 100 

Mean  64,69  Mean  76,66  

Contoh penghitungan presentasi nilai 80 dari hasil pretest 
2

30
𝑥100 = 6,6. 

Untuk mengetahui nilai persentase peserta didik, maka harus dicari nilai dengan 

cara jumlah frekuensi (F) dikali nilai (N) kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi, 

dengan rumus sebagai berikut. 
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Mean =
∑ 𝑓𝑛

∑ 𝑓
 

Mean 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 =
∑ 𝑓𝑛

∑ 𝑓
=

2135

33
= 64,69 

 

Mean =
∑ 𝑓𝑛

∑ 𝑓
 

Mean 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 =
∑ 𝑓𝑛

∑ 𝑓
=

2530

33
= 76,66 

 

Keterangan. 

Mean : Nilai rata-rata 

∑ 𝑓𝑛 : jumlah frekuensi dikali nilai 

∑ 𝑓 : Jumlah siswa seluruhnya 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa 

nilai posttest lebih besar dari pada nilai pretest. Perolehan nilai pretest yang 

diperoleh siswa adalah 64,69 dan nilai posttest yang diperoleh siswa adalah 76,66. 

Maka dari itu, dalam proses pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan 

metode experiential melalui media film dokumenter siswa kelas X SMK Kesehatan 

Tunas Madani kota Sukabumi memiliki keefektifan yang signifikan dan bahwa 

metode experiential dan media film dokumenter ini tentu mampu membantu 

terhadap siswa dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi. 

4. Analisis Hasil Evaluasi Pembelajaran 

Tabel 4.5 

Uji Perbedaan Pretest dan Posttest 

Pembelajaran Menulis Narasi Dengan Menggunakan Metode Experiential 

Melalui Media Film Dokumenter Siswa Kelas X SMK Tunas Madani Kota 

Sukabumi Tahun Ajaran 2017/2018  

NO NIS Pretest Posttest Gain (d) d² 

X 

 (d-

md) 

x² 

1 101617059 65 70 5 25 -6,96 48,441 

2 101617060 65 75 10 100 -1.96 3,841 

3 101617061 65 70 5 25 -6,96 48,441 

4 101617062 65 75 10 100 -1,96 3,841 
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5 101617063 60 70 10 100 -1.96 3,841 

6 101617064 70 75 5 25 -6,96 48,441 

7 101617065 60 75 15 225 3,04 9,241 

8 101617066 60 65 5 25 -6,96 48,441 

9 101617067 60 75 15 225 3,04 9,241 

10 101617068 65 70 5 25 -6,96 48,441 

11 101617069 65 85 20 400 8,04 64,641 

12 101617070 65 70 5 25 -6,96 48,441 

13 101617071 75 85 10 100 -1,96 3,841 

14 101617072 70 80 10 100 -1,96 3,841 

15 101617073 60 70 10 100 1,96 3,841 

16 101617074 65 80 15 225 3,04 9,241 

17 101617075 75 85 10 100 -1,96 3,841 

18 101617076 60 70 10 100 -1,96 3,841 

19 101617077 60 70 10 100 -1,96 3,841 

20 101617078 70 85 15 225 3,04 9,241 

21 101617079 70 80 10 100 -1,96 3,841 

22 101617080 60 75 15 225 3,04 9,241 

23 101617081 60 70 10 100 -1,96 3,841 

24 101617082 70 85 15 225 3,04 9,241 

25 101617083 60 75 15 225 3,04 9,241 

26 101617084 60 75 15 225 3,04 9,241 

27 101617085 70 85 15 225 3,04 9,241 

28 101617086 60 75 15 225 3,04 9,241 

29 101617087 60 75 15 225 3,04 9,241 

30 101617088 65 85 10 100 -1,96 3,841 

31 101617089 60 85 25 625 13,04 170,041 

32 101617090 70 80 10 100 -1,96 3,841 

33 101617091 65 80 15 225 3,04 9,241 

Jumlah Total 
2135 2530 ∑ =  395

𝑑
 ∑ 5.275 

𝑑²
 

  

x¹=64,69 x²=76,66   

 

𝑀𝑑 =
∑ 𝑑

𝑁
 

𝑀𝑑 =
395

33
 

= 11,97 

∑ 𝑥²𝑑 = ∑ 𝑑² −
(∑ 𝑑)²

𝑁
 

∑ 𝑥²𝑑 = 5.275 −
(395)2

33
 



52 

 

= 5.275- 
156.025

33
 

= 5.275-4.728,03 

= 546,97 

𝑡 =  
𝑀𝑑

√
∑ 𝑥²𝑑

𝑁(𝑁 − 1)

 

𝑡 =  
11,97

√
546,97

33(33 − 1)

 

𝑡 =  
11,97

√
546,97
33(32)

 

𝑡 =  
11,97

√546,97
1.056

 

𝑡 =  
11,97

√0,52
 

𝑡 =  
11,97

0,72
 

𝑡 =  16.63 

 

𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑁 − 1 

= 33-1 

= 32  

= 2,51 

t=2,51 dikonsultasikan dengan tabel nilai t 

Keterangan : 

∑ 𝑑  : jumlah gain (perbedaan nilai postes dan pretes) 

N  : jumlah siswa 

∑ 𝑑²  : jumlah gain dikuadratkan 
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Dapat dilihat dari tabel di atas, kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti bahwa 

hasil pretest dan posttest signifikan. Hal tersebut dilihat dari hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (t= 16,63) 

lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (t= 2,51). Jadi, rumusan masalah yang ketiga bahwa dengan 

menggunakan metode experiential melalui media film dokumenter ada pengaruh 

terhadap kemampuan menulis narasi pada siswa kelas X. 

5. Hasil Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan dua kali pada saat kegiatan pretest dan posttest 

berlangsung. Observasi dilaksanakan oleh observer untuk mengawasi aktivitas guru 

dan peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pada penelitian ini 

yang menjadi objek penelitian yaiu siswa kelas X SMK Kesehatan Tunas Madani 

Kota Sukabumi. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia melihat atau ikut menilai 

peneliti dimulai dari kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti yang mencakup 

eksplorasi, elaborasi, dan juga konfirmasi, sampai dengan kegiatan penutup. Guru 

mata pelajaran juga mengamati aktivitas keaktifan peserta didik dalam menyimak 

dan juga dalam mengerjakan perintah yang sesuai dengan apa yang diintruksikan 

oleh peneliti. Maka dari itu, hasil yang ditemukan dalam observasi  di kelas X SMK 

Kesehatan Tunas Madani ini adalah peneliti melakukan peneltian dengan baik dan 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Siswa mengikuti KBM dan mengerjakan 

tugas yang diberikan peneliti dengan baik. 

 

E. Pembahasan  

1. Keefektifan peserta didik untuk menulis narasi melalui metode experiential 

dan media film dokumenter pada siswa kelas X SMK Kesehatan Tunas 

Madani Kota Sukabumi tahun pelajaran 2017/2018 

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kemampuan siswa 

dalam menulis narasi masih kurang dari apa yang diharapkan oleh pengajar ataupun 

peneliti. Dari hasil tes yang dilakukan yaitu tes pretest dapat dilihat pada tabel 4.1 

bahwa nilai  yang diperoleh siswa sangat kurang. Dengan rata-rata perolehan nilai 

siswa dengan penghitungan statistik jumlah siswa dibagi jumlah nillai keseluruhan 

siswa dan didapatkan hasil nilai sebesar 64,69 dengan kategori kemampuan siswa 

dalam menulis narasi adalah kurang. Berdasarkan wawancara dengan siswa 
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menyatakan pernah belajar menulis narasi, namun mereka belum pernah belajar 

menulis narasi dengan suatu metode. Peneliti masih menerapkan proses 

pembelajaran konvensional yaitu guru berceramah dan siswa mengerjakan tugas. 

Guru hanya mengajarkan siswa untuk menulis tanpa disertai dengan metode yang 

dapat memudahkan siswa untuk menulis, terutama dalam menemukan ide untuk 

dijadikan tema untuk dikembangkan menjadi sebuah tulisan (teks narasi). 

Kemudian, berdasarkan keterangan guru, kemampuan menulis siswa masih sangat 

kurang, mereka cenderung sulit untuk menemukan tema dan tidak bisa 

mengembangkan tema tersebut menjadi sebuah teks narasi. Selanjutnya, 

berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, mereka ingin pembelajaran yang 

menyenangkan. Selama ini siswa menganggap pembelajaran menulis sangat 

membosankan. 

Jadi, dengan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

berdasarkan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah kemampuan 

menulis narasi siswa kelas X SMK Kesehatan Tunas Madani sebelum 

menggunakan metode experiential melaui media film dokumenter adalah kurang. 

Dengan hasil tersebut peneliti perlu membantu siswa agar bisa meningkatkan 

kemampuan menulis narasi yang mereka miliki. 

2. Keefektifan Peserta Didik untuk Menulis Narasi melalui Metode 

Experiential dan Media Film Dokumenter Pada Siswa Kelas X SMK Tunas 

Madani Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2017/2018 

Berdasarkan hasil penelitian dan dilakukannya pretest didapatkan hasil yang 

sangat kurang dalam menulis narasi di kelas. Berdasarkan nilai pretest yang dapat 

dilihat pada tabel 4.1 hasilnya sangat kurang, oleh karena itu peneliti mengajarkan 

kepada siswa suatu metode untuk mempermudah siswa menulis narasi, khususnya 

dalam mendapatkan ide kemudian mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah 

cerita, yaitu dengan menggunakan metode experiential melalui media film 

dokumenter. Di awal pertemuan peneliti hanya menjelaskan tentang narasi 

kemudian langsung meminta mereka untuk menulis teks narasi (pretest). Setelah 

itu peneliti memberikan perlakuan, dengan cara menerapkan metode experiential 

melalui media film dokumenter dalam menulis narasi, setelah itu kembali di adakan 
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tes menulis narasi (posttest). Dari hasil posttest nilai yang didapatkan siswa 

meningkat. Data nilai dapat dilihat pada tabel 4.2 dengan rata-rata nilai posttest 

76,66. Nilai tersebut meningkat dari hasil pretest yaitu sebesar 64,69. Hasil nilai 

posttest dibandingkan dengan hasil nilai pretest berubah secara signifikan dan nilai 

posttest lebih baik dari pretest. 

Jadi, dengan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

berdasarkan rumusan masalah yang kedua bahwa dengan diterapkannya metode 

experiential melalui media film dokumenter dalam menulis narasi pada siswa kelas 

X SMK Kesehatan Tunas Madani dapat meningkatkan kemampuan menulis narasi 

yang mereka miliki.  

3. Keefektifan Menggunakan Metode Experiential Melalui Media Film 

Dokumenter dalam Pembelajaran Menulis Narasi Siswa Kelas X SMK 

Kesehatan Tunas Madani Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2017/2018 

Dari survei pendahuluan yang penulis laksanakan meliputi wawancara dengan 

siswa di kelas X SMK Kesehatan Tunas Madani Kota Sukabumi untuk 

mengungkapkan permasalahan yang dihadapi siswa, diperoleh data keadaan siswa 

dan kemampuan siswa, karateristik siswa, dan keinginan siswa sebagai berikut. 

Pertama, berdasarkan wawancara dengan siswa menyatakan pernah belajar 

menulis narasi, namun mereka belum pernah belajar menulis dengan menggunakan 

suatu metode. Guru masih menerapkan proses pembelajaran konvensional yaitu 

guru hanya menerangkan materi dan siswa diberikan tugas. Guru hanya 

mengajarkan siswa untuk menulis tanpa disertai dengan metode yang dapat 

memudahkan siswa untuk menulis dan mendapatkan ide dengan cepat dan 

mengungkapkan ide tersebut melalui sebuah tulisan. Kedua, berdasarkan 

keterangan guru, kemampuan menulis mereka masih kurang hal tersebut karena 

mereka sulit menemukan ide untuk dijadikan bahan tulisan.. Ketiga, berdasarkan 

keterangan guru, siswa jika diberi pelajaran menulis, mereka tampak kurang 

berminat dan kurang tertarik. Keempat, berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, 

mereka ingin pembelajaran yang menyenangkan. Selama ini siswa menganggap 

pembelajaran menulis sangat membosankan dan berdasarkan keadaan tersebut, 
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perlu diupayakan cara untuk meningkatkan keterampilan menulis khususnya 

menulis karangan narasi.  

Jadi, dengan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

berdasarkan rumusan masalah yang ketiga yaitu penggunaan metode experiential 

melalui film dokumenter mempunyai dampak keefektifan yang baik terhadap 

kemampuan siswa dalam menulis, khususnya dalam menulis narasi. 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t signifikan. Hal ini 

dikarenakan hasil uji t pretest dan posttest berdistribusi meningkat, maka dengan 

lebih besarnya  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dibandingkan  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat disimpulkan bahwa terdapat 

signifikan, antara uji pretest dan posttest  begitupun jumlah 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil dari 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H1 diterima dan Ho ditolak. Kemudian, setelah peneliti melakukan uji t 

diperoleh bahwa hasil pretest dan posttest signifikan. Jadi, dapat dilihat dari hasil 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 16,63 lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,51 dengan demikian uji 

hipotesis dinyatakan diterima. 

 


