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ABSTRAK 
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Tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, untuk mendeskripsikan 

keterampilan menulis teks diskusi siswa sebelum menggunakan menggunakan 

metode inkuiri berbantuan media gambar. Kedua, untuk mendeskripsikan 

keterampilan menulis teks diskusi siswa setelah menggunakan menggunakan 

metode inkuiri berbantuan media gambar. Ketiga, untuk mendeskripsikan 

pengaruh metode inkuiri berbantuan media gambar terhadap keterampilan menulis 

teks diskusi siswa kelas VIII  SMP Negeri 2 Batusangkar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen 

semu. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan one group pretest 

and posttest design.Variabel penelitian ini adalah keterampilan menulis teks 

diskusi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Batusangkar sebelum dan sesudah 

menggunakan metode inkuiri berbantuan media gambar. Data penelitian adalah 

skor hasil tes keterampilan menulis teks diskusi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Batusangkar sebelum dan sesudah menggunakan metode inkuiri berbantuan media 

gambar. Populasi penelitian yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Batusangkar 

yang terdaftar pada tahun ajaran 2015/1016 dengan jumlah 246 siswa yang 

tersebar dalam tujuh kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII2 dengan 

jumlah 35 siswa. Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel adalah 

purposive sampling. Instrumen penelitian ini adalah tes unjuk kerja keterampilan 

menulis teks diskusi.  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, disimpulkan tiga hal sebagai 

berikut. Pertama, keterampilan menulis teks diskusi sebelum menggunakan 

metode inkuiri berbantuan media gambar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Batusangkar berada pada kualifikasi Cukup (C) dengan nilai rata-rata 62,22. 

Kedua, keterampilan menulis teks diskusi sesudah menggunakan metode inkuiri 

berbantuan media gambar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Batusangkar berada 

pada kualifikasi Lebih dari Cukup (LdC) dengan nilai rata-rata 69,05. Ketiga, 

berdasarkan hasil uji-t disimpulkan bahwa penggunaan metode inkuiri berbantuan 

media gambar berpengaruh terhadap keterampilan menulis teks diskusisiswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Batusangkar karena ttabel<thitung (1,70<2,38). Dengan kata lain, 

metode inkuiri berbantuan media gambar berpengaruh terhadap keterampilan 

menulis teks diskusi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Batusangkar.  

 

 

 

 


