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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang hal berikut. 
Pertama, keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Lubuk 
Sikaping dengan menggunakan media lagu. Kedua, keterampilan menulis puisi 
siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Lubuk Sikaping dengan menggunakan media 
gambar. Ketiga, perbedaan keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Lubuk Sikaping dengan menggunakan media lagu dan media gambar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode deskriptif analisis. Desain penelitian ini adalah the randomized group 
posttest only design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Lubuk Sikaping yang terdaftar pada tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 
141 siswa yang tersebar atas enam lokal. Sampel dipilih dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini terdiri atas dua kelas (kelas 
VIII.3 dan kelas VIII.4) yang ditentukan berdasarkan nilai rata-rata ujian mid 
semester siswa. Data penelitian ini dikumpulkan dengan tes unjuk kerja berupa 
data kuantitatif, yaitu skor dan nilai keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII 
SMP Negeri 2 Lubuk Sikaping dengan menggunakan media lagu dan media 
gambar. Data tersebut dianalisis menggunakan uji-t untuk mengetahui perbedaan 
keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Lubuk Sikaping 
dengan menggunakan media lagu dan media gambar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan menulis puisi siswa 
kelas VIII SMP Negeri 2 Lubuk Sikaping dengan menggunakan media lagu 
berkualifikasi baik (B) dengan nilai rata-rata 79,23, (2) keterampilan menulis puisi 
siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Lubuk Sikaping dengan menggunakan media 
gambar berada pada kualifikasi lebih dari cukup (Ldc) dengan rata-rata nilai 
73,74. Berdasarkan uji-t, diperoleh thitung sebesar 1,49. Hal ini menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan media lagu 
dan media gambar terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Lubuk Sikaping. 
 
 
 
 
 
 
 
 


