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Abstract
The learning process of narative writing using storytelling methods and process learning writw
narative using foto media is said successful, because it can improve learning outcome. From the
test result using the t count formula, t count result obtained by -1.80 and the result of arithmetic,
compared with a 5% significance level of 2.101, and a 1% significance level of 2.878 or -1,80
2,101 2,878 with degrees of freedom (N-2), from group data N = 20 then 20 – 2 = 18. Then
according to the testing rules, if the t-count is smaller or equal to the table, then accept Ho is
accepted, it can be concluded that there is no significant difference between semester 3A (X1)
using storytelling methods, wit h semester 3C (X2) using photo media. This means that both
storytelling methods and photo media are effectively used in learning to write descriptions at the
University Indraprasta PGRI.
Keyword: Narrative Writing, Storytelling Method, Photo Media.
Abstrak
Proses pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan metode storytelling maupun proses
pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan media foto dikatakan berhasil, karena dapat
meningkatkan hasil belajar. Dari hasil pengujian dangan menggunakan rumus t hitung, diperoleh
hasil t hitung sebesar -1,80 dan hasil t hitung tersebut, dibandingkan dengan taraf signifikasi 5%
sebesar 2,101, dan taraf signifikasi 1% sebesar 2,878 atau -1,80 2,101 2,878 dengan degrees
of freedom (N-2),dari data kelompok N = 20 maka 20 - 2 = 18. Maka sesuai dengan kaidah
pengujian, apabila thitung lebih kecil atau sama dengan ttabel, maka terima Ho artinya tidak
signifikan. Dengan hipotesis nihil Ho diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan antara kelas semester 3A (X1) dengan menggunakan metode
storytelling, dengan kelas semester 3C (X2) dengan menggunakan media foto. Artinya kedua
metode storytelling dan media foto tersebut efektif digunakan dalam pembelajaran menulis
deskripsi di Universitas Indraprasta PGRI.
Kata Kunci: Menulis Narasi, Metode Storytelling, Media Foto
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I. PENDAHULUAN

yang tepat, dengan begitu seorang penulis

M

akan mendapatkan motivasi dalam menulis.

enulis merupakan suatu keterampilan berbahasa mengguna-

Menurut Asfandiyar (2007:2) Storytel-

kan proses berpikir yang sangat

ling merupakan sebuah seni bercerita yang

aktif. Menulis merupakan proses mengutara-

dapat digunakan sebagai sarana untuk mena-

kan pikiran, perasaan, penginderaan, khaya-

namkan nilai-nilai pada anak yang dilakukan

lan, kemauan, keyakinan, dan pengalaman

tanpa perlu menggurui sang anak.

yang disusun dengan lambang-lambang grafik

Media foto merupakan suatu media yang

secara tertulis yang bertujuan komunikasi baik

sangat mudah dijumpai atau media yang

lisan maupun tulisan.

sangat dekat dengan keseharian seorang penu-

Dalam menulis seseorang sangat mem-

lis. Menurut Hamzah (1985:26) gambar / foto

butuhan motivasi, baik motivasi internal mau-

termasuk dalam media visual. Media ini ber-

pun motivasi eksternal yang sangat berguna

fungsi untuk menyalurkan pesan dari pene-

dalam penyelesaian tugas menulis. Seperti

rima sumber ke penerima pesan.

yang kita ketahui menulis sangat membu-

Media foto merupakan suatu media yang

tuhkan konsentrasi dan tenaga, karena dalam

murah dan sederhana, bahkan penggunaannya

prosesnya seringkali mendapatkan hambatan-

sangat mudah tanpa perlakuan khusus. De-

hambatan yang terjadi. Menulis merupakan

ngan begitu seorang penulis mendapatkan

suatu proses berpikir yang sangat aktif, karena

kemudahan dalam menulis karena apa yang

dalam proses keterampilan menulis seseorang

ingin dituliskan dapat dilihat melalui media

dituntut untuk dapat memusatkan perhatian.

foto tersebut. Menulis Narasi adalah karangan

Pada kenyataannya tidak sedikit seseo-

yang mengisahkan suatu peristiwa yang disu-

rang mengalami kebuntuan dalam menulis, hal

sun secara kronologis (sistematika waktu) de-

ini dikarenakan kurang konsentrasi maupun

ngan tujuan memperluas pengalaman seseo-

kurangnya minat baca, dengan begitu seorang

rang, Djuharie (2001: 47-54).

penulis akan mengalami kedangkalan karena

Menulis narasi bertujuan untuk mengi-

terhambatnya suatu kosa kata yang dimi-

sahkan suatu pengalaman atau peristiwa yang

likinya. Biasanya seorang penulis lebih termo-

dialami oleh suatu seorang penulis, sehingga

tivasi jika menggunakan metode dan media

seorang pembaca diajak seolah-olah merasa-
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kan langsung peristiwa yang terjadi, narasi

gagasan, yang akan dijadikan bahan sebagai

disajikan berdasarkan urutan waktu atau alur

sumber tulisannya.

yang digunakan oleh seorang penulis.

Menurut Haryanti (2019: 351) Menulis

Berdasarkan latar belakang masalah

merupakan suatu proses berpikir yang sangat

yang dikemukakan, maka peneliti akan mela-

aktif, karena dalam proses keterampilan me-

kukan analisis dengan judul “Penerapan Meto-

nulis seseorang dituntut untuk dapat memu-

de Storytelling dan Media Foto Untuk Me-

satkan perhatian. Pada kenyataannya, maha-

ningkatkan

siswa yang terampil menulis tidak akan me-

Katerampilan

Menulis Narasi

Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI”.

ngalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-

II. KAJIAN TEORI

tugas kuliah seperti menyusun makalah, lapo-

Menulis merupakan keterampilan yang

ran tertulis, dan membuat karangan. Namun

sangat menguras pikiran dan tenaga, karena

masih banyak mahasiswa yang menganggap

seseorang terkadang sulit untuk mengungkap-

bahwa kegiatan menulis merupakan suatu be-

kan ide dan pokok pikiran dalam bentuk tuli-

ban berat. Anggapan itu timbul karena kegia-

san sehingga kata-kata yang keluar merupakan

tan menulis memang meminta banyak tenaga,

hasil dari proses berfikir yang sangat panjang,

waktu, serta perhatian yang sungguh-sungguh.

yang bertujuan agar tulisan tersebut dapat

Sedangkan

dimengerti oleh pembaca.

Menulis merupakan proses kreatif yang meng-

Menurut Akhadiah (1989: 2) kemampu-

Menurut

Samosir

(2018:114)

gambarkan suatu bahasa berupa gagasan

an menulis merupakan kemampuan yang kom-

dalam

lambang-lambang

tulisan.

Melalui

pleks, yang menuntut sejumlah pengetahuan

suatu tulisan seseorang, dapat mengkomunika-

dan keterampilan. Menulis merupakan suatu

sikan ide dan gagasan. Ide dan gagasan dapat

keterampilan yang sangat berhubungan erat

dikomunikasikan melalui tulisan-tulisan yang

dengan keterampilan berbahasa lainnya. Se-

memiliki makna.

perti keterampilan membaca, menyimak, dan

Narasi merupakan karangan yang me-

berbicara. Seorang penulis yang baik merupa-

ngisahkan suatu peristiwa yang disusun secara

kan seorang pembaca yang baik pula, mak-

kronologis (sistematika waktu) dengan tujuan

sudnya membaca segala macam bacaan dapat

memperluas pengalaman seseorang (Djuharie,

menyebabkan seseorang kaya dengan aneka

2001: 2004). Menurut Hasani (2005: 25)
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menjelaskan pengertian karangan narasi seba-

Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi

gai berikut: (1) Bentuk cerita atau kisahan, (2)

anak. (3) Memacu kemampuan verbal anak. 4)

Menonjolkan pelaku, (3) Menurut perkemba-

Merangsang minat menulis dan membaca

ngan dari waktu ke waktu (urutan kronologis),

anak. 5) Membuka cakrawala pengetahuan

dan (4) disusun secara sistematik.

anak. Media adalah perantara/pengantar dari

Karangan narasi merupakan suatu tuli-

pengirim kepada penerima pesan (Sadiman,

san yang menceritakan peristiwa dari waktu

2006: 8). Dalam proses belajar mengajar keha-

ke waktu dijabarkan berdasarkan urutan awal,

diran media mempunyai arti yang cukup pen-

tengah, dan akhir. Karangan narasi ini berusa-

ting, karena dengan kegiatan tersebut ketidak

ha untuk menggambarkan dengan sejelas-

jelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu

jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang

dengan menghadirkan media sebagai peran-

telah terjadi karena karangan narasi mengi-

tara.

sahkan suatu peristiwa secara sistematik

Menurut Hamzah (1985: 26) gambar /

dengan menonjolkan pelaku dan urutan waktu

foto termasuk dalam media visual. Media ini

secara terperinci.

berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pene-

Metode strorytelling ini diharapkan

rima sumber ke penerima pesan. Pesan yang

mampu memberikan imajinasi bagi seorang

akan disampaikan ke dalam simbol-simbol

penulis, dengan begitu penulis tidak akan me-

komunikasi visual, symbol tersebut perlu di-

ngalami kebuntuan dalam menuliskan sebuah

pahami dengan banar, artinya agar proses

tulisan. Berikut ini macam-macam storytel-

penyampaian pesan dapat berhasil dengan

ling: (1) Story Telling Pendidikan, (2) Story-

baik dan tidak menimbulkan kesalahan.

telling Fabel.

III. METODE PENELITIAN

Manfaat Storytelling Menurut Itadz

Metode

penelitian

yang

digunakan

(2008:81-97) berbicara mengenai Storytelling

dalam penelitian ini adalah metode ekspe-

sungguh banyak manfaatnya. Tidak hanya

rimen yaitu desain quasi eksperimen. Menurut

dalam pembelajaran menulis, tetapi baik pula

Nasir eksperimen adalah penelitian yang dila-

dalam pembelajaran berbicara. Dan manfaat

kukan dengan mengadakan manipulasi terha-

Storytelling diantaranya: (1) Membantu pem-

dap objek penelitian serta adanya kontrol.

bentukan

(Nasir, 2003:63). Tujuan dari penelitian

pribadi

dan

moral

anak.

(2)
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eksperimen adalah untuk menyelidiki ada

narasi dengan menggunakan metode story-

tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa

telling di mahasiswa semester 3 A, dan tes

besar hubungan sebab akibat tersebut, dengan

menulis narasi dengan menggunakan media

cara memberikan perlakuan pada beberapa

foto di semester 3 C.

kelompok eksperimen dan menyediakan kon-

Teknik Pengolahan Data

trol untuk perbandingan (Nasir, 2003:64)

Agar diperoleh kesimpulan atas peneli-

penelitian ini dilaksanakan dengan memberi-

tian yang dilakukan dan menghasilkan data

kan perlakuan terhadap kelompok eksperimen.

yang akurat perlu dilaksanakan analisis data.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis

1. Studi Pustaka

data dengan rumus Uji t sebagai berikut.

Studi pustaka digunakan untuk mencari dan

to =

mengkaji dasar-dasar teoritis, yang erat
kaitannya dengan masalah yang diteliti dan

M1 − M 2
 Σx1 + Σx 2 2  N 1 + N 2 



N
+
N
2 − 2  N1 . N 2 
 1

2

untuk memperoleh informasi yang berguna

Keterangan:

bagi landasan teoretis bahan rujukan

to = t hitung t observasi

penelitian.

M1 = rata-rata/mean X1

2. Uji Coba

M2 = rata-rata/mean X2

Uji coba dilakukan pada saat pelakasanaan

x12 = kuadrat selisih antara X1 - X

pembelajaran

x22 = kuadrat selisih antara X2 - X

menulis

narasi

dengan

menggunakan metode strorytelling dan
media foto.
3. Tes Tertulis

N = Number of Cases (banyak sampel)
Setelah hasil t

hitung

diperoleh, maka

langkah selanjutnya yaitu menghitung t

tabel

Tes merupakan serentetan pertanyaan /

dengan rumus degrees of freedom d.f = (N –

latihan/alat yang digunakan untuk mengu-

2). Hasil dari t tabel tersebut dapat dilihat dalam

kur keterampilan, pengetahuan intelegensi,

tabel terlampiran, untuk signifikansi pada á =

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh

0,05 dan signifikansi pada á = 0,01 (Arikunto,

individu atau kelompok (Suharsimi, 2006:

2006: 363). Hasil dari t

150). Penelitian ini menggunakan tes

mengetahui hipotesis diterima atau ditolak.

hitung

dan t

tabel

untuk

tertulis, tes yang dimaksud ada tes menulis
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Mahasiswa, nilai 68 sebanyak 4 Mahasiswa,

IV. HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Universitas

dan nilai 63 sebanyak 3 Mahasiswa.

Raya

Berdasarkan perhitungan di atas, dipero-

Tengah No. 80, Kelurahan. Gedong, Kecama-

leh nilai hasil tes menullis narasi dengan me-

tan. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaksanaan

nggunakan metode Storytelling yang diseleng-

penelitian ini pada semester Gasal 2019.

garakan di kelas 3A (X1) dengan nilai rata-

Untuk uji coba dilakukan pada mahasiswa se-

rata 71,5. Artinya hasil pembelajaran tersebut

mester 3, yang mengikuti Mata Kuliah menu-

telah mencapai tujuan yang diharapkan. Ada-

lis. Sebagai subjek penelitian, peneliti mem-

pun analisis data sebagai berikut.

bagi menjadi 2 kelas eksperimen yang ma-

Nilai rata-rata = Jumlah nilai

Indraprasta PGRI beralamat di Jalan

sing-masing berjumlah 20 mahasiswa, yaitu
siswa yang diberi perlakuan dengan metode
Storytelling (X1) kelas regular pagi 3A dan
20

mahasiswa

diberi

perlakuan

dengan

menggunakan media gambar (X2) kelas
regular pagi 3C.
1) Deskripsi hasil menulis narasi dengan
menggunakan metode Storytelling (X1).
Hasil pembelajaran menulis narasi diperoleh dari kelas 3A (X1) sebagai kelas yang
menggunakan metode storytelling. Menganalisis hasil kerja mahasiswa dengan menggunakan kriteria penilaian 50 sampai dengan 100
bagi mahasiswa yang menulis narasi. Dari 20
mahasiswa mengikuti tes maka, terdapat nilai
89 sebanyak 1 Mahasiswa, nilai 86 sebanyak 1
Mahasiswa, nilai 81 sebanyak 1 Mahasiswa,
nilai 77 sebanyak 1 Mahasiswa, nilai 72 sebanyak 3 Mahasiswa, nilai 70 sebanyak 6

Jumlah siswa
= 1430
20
= 71,5
2) Deskripsi hasil menulis narasi dengan
menggunakan media Foto (X2).
Hasil pembelajaran menulis narasi diperoleh dari kelas 3C (X1) sebagai kelas yang
menggunakan media foto. Menganalisis hasil
kerja mahasiswa dengan menggunakan kriteria penilaian 50 sampai dengan 100 bagi mahasiswa yang menulis narasi. Dari 20 mahasiswa mengikuti tes maka, terdapat nilai 91 sebanyak 1 Mahasiswa, nilai 86 sebanyak 1 Mahasiswa, nilai 81 sebanyak 6 Mahasiswa, nilai 77
sebanyak 2 Mahasiswa, nilai 72 sebanyak 2
Mahasiswa, nilai 70 sebanyak 2 Mahasiswa,
dan nilai 68 sebanyak 6 Mahasiswa.
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai hasil tes menullis narasi dengan
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menggunakan media Foto yang diselenggara-

Jumlah 20

kan di kelas 3C (X2) dengan nilai rata-rata

∑X1 =
1430

∑X2 =
1509

∑X12 =
103090

∑X22 =
114813

75,5. Artinya hasil pembelajaran tersebut telah

Dari data di atas, dapat diperoleh hasil

mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun

∑X1 sebesar 1430, ∑X2 sebesar 1509, ∑X12

analisis data sebagai berikut.

sebesar 103090, dan ∑X22 sebesar 114813.

Nilai rata-rata = Jumlah nilai

Agar diperoleh simpulan atas penelitian yang

Jumlah siswa
= 1509
20

dilakukan, dan menghasilkan data yang akurat

= 75,4

penelitian ini, digunakan teknik analisis data

perlu dilaksanakan analisis data. Dalam

dengan rumus uji t, tetapi sebelumnya mencari

3) Uji perbedaan dengan rumus uji t
Untuk menjawab hipotesis pada bab 1,

mean dan standar deviasi terlebih dahulu

dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara

dengan rumus sebagai berikut.

hasil pembelajaran menulis narasi dengan

1. Mencari masing-masing mean yaitu M1 dan

menggunakan metode storytelling, dengan

M2 dengan rumus:

hasil pembelajaran menulis narasi dengan

dan

menggunakan media foto pada mahasiswa

sehingga

= 71,5 dan

semester 3 Universitas Indraprasta PGRI.
= 75,4

TABEL BANTUAN MENCARI T-Test
No.
Responden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X1

X2

X12

72
63
72
72
70
70
70
77
63
68
68
68
68
70
86
81
70
89
70
63

81
72
68
68
68
77
70
81
81
72
68
81
68
70
81
77
81
86
91
68

5184
3969
5148
5148
4900
4900
4900
5929
3969
4624
4624
4624
4624
4900
7396
6561
4900
7921
4900
3969

X22
6561
5184
4624
4624
4624
5929
4900
6561
6561
5184
4624
6561
4624
4900
6561
5929
6561
7396
8281
4624

2. Mencari deviasi X1 Dan X2
M1

∑ x12 = ∑ x12 – (∑x1)2
N
= 103090 – (1430)2
20
= 103090 - 2044900
20
= 103090 – 102245
= 845

M2

∑ x22 = ∑ x22 – (∑x2)2
N
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= 114813 – (1509)2
20
= 114813 - 2277081
20
= 114813 – 113854
= 959

71,5 dan M2 sebesar 75,4 dan standar deviasi
X1 dan X2, maka selanjutnya mencari nilai ttest atau t0 dengan rumus sebagai berikut.

t0 =

= t0 =

t0 =

t0 =

hitung, selanjutnya membandingkan t tabel pada
taraf signifikansi 5% (ts = 0,05) dengan d.f = N
- 2 dari kelompok N = 20 maka d.f = 20 – 2 =
18 adalah 2,101 Dan taraf signifikansi 1% (ts =
0,01)

Dengan diperolehnya mean M1 sebesar

t0 =

Untuk memberikan interpretasi terhadap t

M1 − M 2
 Σx1 2 + Σx 2 2  N 1 + N 2 



 N1 + N 2 − 2  N 1 . N 2 
71,5 − 75 , 4
 845 + 959  20 + 20 



 20 + 20 − 2  20 . 20 

− 3,9
 1804  40 



 38  400 
− 3 ,9
 72160 


 15200 

− 3,9
4,7

t0 = − 3 , 9
2 ,16

dengan

d.f = N – 2 dari kelompok N =

20 maka d.f = 20 – 2 = 18 adalah 2,878.
Berdasarkan kaidah pengujian:
Jika thitung

t

tabel

maka tolak Ho artinya

t

tabel

maka terima Ho tidak

signifikan.
Jika thitung
signifikan.
Dari hasil nilai konsultasi dengan t tabel
dan t hitung, ternyata hasil t hitung lebih kecil
dibandingkan dengan nilai t tabel atau -1,80
2,101

2,878. Dengan demikian hipotesis

nihil (Ho) yang ditawarkan diterima. Berarti
antara metode storytelling dengan media foto
tidak ada perbedaan yang signifikan.
Interpretasi Data

Berdasarkan hasil perhitungan yang
telah dilakukan, dapat diketahui nilai rata-rata
sebesar 71,5. Dari hasil perhitungan nilai
mahasiswa pada kelas yang telah dilakukan
eksperimen dengan menggunakan metode

storytelling, Nilai rata-rata sebesar 75,4 dari

t0 =

-1,80

hasil perhitungan nilai mahasiswa pada kelas

Berdasarkan perhitungan tersebut di

yang telah dilakukan ekperimen dengan meng-

atas, diperoleh nilai t hitung sebesar -1,80.

gunakan media foto. Jadi, dapat dilihat bahwa
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mean atau rata-rata tidak terlalu besar dengan

V. KESIMPULAN

selisih sebesar 3,9. Hal ini berarti antara

Berdasarkan hasil penelitian di Univer-

metode storytelling dengan media foto tidak

sitas Indraprasta PGRI dan sesuai dengan

terdapat perbedaan yang signifikan, maka

tujuan yang sudah disampaikan pada bab 1,

dapat disimpulkan bahwa metode storytelling

selanjutnya yaitu membuat simpulan bahwa

dan media foto baik diterapkan dalam pembe-

metode storytelling dan media foto dapat

lajaran keterampilan menulis.

meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat

Setelah dilakukan perhitungan dengan

dibuktikan bahwa hasil pembelajaran menulis

menggunakan rumus uji t, diperoleh hasil t

narasi dengan menggunakan metode storytel-

hitung sebesar -1,80. Untuk memberikan inter-

ling diperoleh nilai rata-rata sebesar 71,5 dan

pretasi terhadap t hitung, selanjutnya mem-

hasil pembelajaran menulis narasi dengan

bandingkan t tabel pada taraf signifikansi 5% (ts

menggunakan media foto diperoleh nilai rata-

=

dengan d.f = N - 2 dari kelompok N =

rata sebesar 75,4. Proses pembelajaran menu-

20 maka d.f = 20 – 2 = 18 adalah 2,101. Dan

lis narasi dengan menggunakan metode story-

taraf signifikansi 1% (ts = 0,01) dengan d.f = N

telling maupun proses pembelajaran menulis

– 2 dari kelompok N = 20 maka d.f = 20 – 2 =

narasi dengan menggunakan media foto dika-

18 adalah 2,878. Atau -1,80 ≤ 2,101 ≤ 2,878

takan berhasil, karena dapat meningkatkan

maka, sesuai dengan kaidah pengujian, apabila

hasil belajar.

0,05)

thitung lebih kecil atau sama dengan ttabel, maka

Dari hasil pengujian dangan mengguna-

terima Ho artinya tidak signifikan. Bedasarkan

kan rumus t hitung, diperoleh hasil t hitung

hasil pengujian analisis thitung, maka dapat

sebesar -1,80 dan hasil t hitung tersebut, di-

dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang

bandingkan dengan taraf signifikasi 5%

signifikan antara penerapan metode storytel-

sebesar 2,101, dan taraf signifikasi 1% sebesar

ling dengan penggunaan media foto terhadap

2,878 atau -1,80

pembelajaran menulis narasi. Artinya metode

degrees of freedom (N-2),dari data kelompok

storytelling dan media foto efektif digunakan

N = 20 maka 20 - 2 = 18. Maka sesuai dengan

dalam pembelajaran menulis narasi di semes-

kaidah pengujian, apabila thitung lebih kecil

ter 3 pada mata kuliah menulis Universitas

atau sama dengan ttabel, maka terima Ho artinya

IndraprastaPGRI tahun akademik 2019/2020.

tidak signifikan. Dengan hipotesis nihil Ho

2,101

2,878 dengan
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diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak
ada perbedaan yang signifikan antara kelas
semester 3A (X1) dengan menggunakan metode storytelling, dengan kelas semester 3C (X2)

Hasani, Aceng. 2005. Ikhwal Menulis. Serang:
Untirta Press.

dengan menggunakan media foto. Artinya
kedua metode storytelling dan media foto
tersebut efektif digunakan dalam pembelajaran menulis narasi di Universitas Indraprasta

Itadz.
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