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ABSTRAK 

Pengaruh Penggunaan Strategi Inkuiri Berbantuan Media Gambar terhadap 
Hasil Pembelajaran Menulis Puisi Bebas Siswa Kelas VIII SMP Negeri 7 

Padang 

Oleh: Amelia/ 2014 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan kemampuan menulis 
puisi bebas siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Padang sebelum menggunakan strategi 
inkuiri berbantuan media gambar, (2)  mendeskripsikan kemampuan menulis puisi 
bebas siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Padang setelah menggunakan strategi 
inkuiri berbantuan media gambar, dan (3) mendeskripsikan pengaruh penggunaan 
strategi inkuiri berbantuan media gambar dalam pembelajaran kemampuan 
menulis puisi bebas siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Padang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 
eksperimen. Data penelitian ini adalah skor hasil tes akhir kemampuan menulis 
puisi bebas setelah menggunakan  strategi inkuiri berbantuan media gambar siswa 
kelas VIII SMP Negeri 7 Padang. Skor hasil tes tersebut dibandingkan dengan 
menggunakan  rumus uji hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
yang terjadi. 

Hasil penelitian ini ada tiga, yaitu sebagai berikut. Pertama, kemampuan 
menulis puisi bebas siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Padang sebelum 
menggunakan strategi inkuiri berbantuan media gambar berada pada kualifikasi 
cukup (c) dengan nilai rata-rata 56,51. Kedua, kemampuan menulis puisi bebas 
siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Padan setelah menggunakan strategi inkuiri 
berbantuan media gambar berada pada kualifikasi baik (b) dengan nilai rata-rata 
83,33. Ketiga, berdasarkan hasil uji-t, hipotesis alternatif (H1) diterima. Hal ini 
disebabkan thitung>ttabel, maka terdapat pengaruh yang siginifikan dari perlakuan 
yang diterapkan kepada sampel penelitian pada taraf nyata  (α) 0,05 dan derajat 
kebebasan (dk) = 55, thitug yang diperoleh, yaitu 3,115 sedangkan ttabel yang 
didapatkan, yaitu 2,003. 

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kemampuan menulis 
puisi bebas siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Padang setelah menggunakan strategi 
inkuiri berbantuan media gambar (rata-rata 83,33) lebih baik dibandingkan 
sebelum menggunakan strategi inkuiri berbantuan media gambar (rata-rata 56,51). 
Perbandingan itu terlihat signifikan berdasarkan uji hipotesis thitung> ttabel (3,115> 
2,003). Dengan kata lain, strategi inkuiri berbantuan media gambar berpengaruh 
terhadap hasil pembelajaran menulis puisi bebas siswa kelas VIII SMP Negeri 7 
Padang. 

 
 
 
 

 

 

 


